
1

Kapolcs közsé g Önkormányzata Ké pviselő-testülete
8294. Kanolcs. Kossuth a.62.

Szám: 33-312011.
Jegyzőkönyv

Ké szült: Kapolcs közsé g Önkormanyzaí aKé pviselő-testülete2017, miircius 8-án (szerdán) 18.00

órai kezdettel megtartott rendes nyilvános ülé sről

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

Jelen vannak:
Gönté r Gyula
Horváth Ferenc
Dobosi Ferenc
kocsis csaba
Mohos Attila

Tanácskozási joggal jelen van:

Takács Lászlőné
dr. Vass István
dr. sé ri pé ter

polgármester
alpolgármester
ké pviselő
ké pviselő
ké pviselő

jegyző
AVölgy TDM elnöke
ügyvé d

Lakosság ré szé rő|jelen van: 2 fő

Jeryzőkönyvvezető:
Szaller Zoltánné főelőadó

Gönté r Gyula polgármester: köszöntötte a jegyzőt, ké pviselőket, meghí vottat, a lakosság ré szé rŐI

megjelenté ket. Megállapí totta, hogy a megválasztott 5 ké pviselőből mind az 5 fő jelen van, a

testiilet haté rozatké pes. Ké rte a ké pviselőket, hogy a meghí vóban szereplő naPirendi Pontok
tárgyalásával é rtsenek egyet, azt fogadják el.

Kocsis Csaba ké pviselő: vegyes ügyek kereté ben ké rte a Pagony Kft. FŐ té r tervezé sé vel

kapcsolatos té ma tárgya|ását J

Kapolcs közsé g önkormányzataké pviselő-testületehaté rozathozatalné lkül, egyhangú lag 5 igen

szavazattal elfogadta az aláhbt:

N A P I R E N D ET: I.1 Közbeszerzé si Terv elfogadása
Előadó: Gönté r Gyula polgármester

2./ Vegyes, aktuális ügyek
a) Kapolcs Jövőjé é rt Alapí tvány Alapí tó Okiratanak elfogadása

b) Berki Katalin é s Nagy Miklós Kapolcs |6113. hrsz-tt ingatlanának

visszavásárlása
c) Dr. Vass István é s Vass-Csányi Katalin Kapolcs 16113. hrsz-Ú é pí té si

telek megvásárlása
d) Kapolcs, Kossuth 1.29. sz. ingatlanhelyisé gé nek bé rbeadása
e) Kapolcs, Kossuth u. 48. sz. §yomda é pület) bé rleté nek hosszabbí tása

f) Vi gántp etend, Kap o l c s ivóví  ze llátő v izikö zmú  r endszer, H e gye s d

szennyví zelvezető é s tisztí tó vizlközmű rendszer Gördülő Fejleszté si
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Terv elké szí té sé re, benyú jtására é s ké pviseleté re meghatal mazás
g) Balaton-felvidé ki Szociális Gyermekjólé ti é s Háziorvosi Ügyeleti

Szolgálat gé pkocsive zetői lé tszám leé pí té si javaslata
gy) Balaton-felvidé ki szociális Gyermekj ólé ti é s Háziorvosi Ügyeleti

Szolgálat által biztosí tott szociális é s gyermekjólé ti alapellátások inté zmé nyi
té rí té si dí j ának vé lemé nyezé se
Előadó: Gönté r gyula polgármester

GÖnté r GYula Polgármester: első napirendké nt az alapí tvány alapí tő okiratának elfogadásátjavasolta tárgyalni

2 a) kapolcs Jövőjé é rt Alapí tvány Alapí tó okiratának elfogadása

GÖnté r GYula Polgármesterz az alapí tvány ügye már többször volt té mája a testületi ülé snek, a
ré gi kuratóriumi tagok lemondtak, az ú j tagok ú j cé lokat é s elké pzelé seketlavasoltak az okiratbart
feltÜntetni, szerettek volna titké í t is választani akuratóriumba, egy helyi laLos s"emé lyé ben, aki a
megbí zatást sajnos nem vállalta el.

dr. Sé ri Pé ter ÜgYvé d: a kuratóriumi tagok javaslata alapján elké szí tette az okfuatot A ptk. szerint
a kuratórium három tagból é s egy titkárból áll, de lehói né gy tagú  is. Az okirat módosí tásának
határideje 2017. március 15. volt. Javasolta a testületnek, hógy Jháro^ tagból álló kuratóriumi
lé tszámot é s a okiraton átvezetett módosí tásokat fogadjrák el, É ogy a Törvé iyszé kre a szüksé ges
iratokat be tudja nffitani. Ha azt követően mé g szeretné nek módo.]iá*t, arra is van lehetősé g.

Mohos Attila ké Pviselő: a kuratóriumi tagokkal azzal kapcsolatban nem volt egyezteté s, hogy
akkor is vállaljrák-e a feladatot, ha atitkár nem vállalja.

dr. Sé ri Pé ter Ügrvé d: a titkar szemé lyé t nem kell nevesí teni, ú gy is el lehet fogadni a módosí tást,
most az a fontos, hogy a Törvé nyszé ken lehessenbejegyeztetni a iáItozásokat.

Kocsis Csaba ké pviselŐ: szerint ú gy nem lehet a titkárt bejegyezni, hogy konkré t szemé ly nincs
megnevezve.

dr. Sé ri Pé ter ÜgYvé d: a Törvé nyszé k lehet, hogy né v né lkül is elfogadja atitkárt,de a kuratóriumi
tagok ti sztsé gviselőinek elfo gadó nyilatkozatát c s atolni kell.

Kocsis Csaba ké pviselő: az űj kvatóriumi tagok azzal a felté tellel vállaltak el a tisztsé get, hogy
lesztitkár, aki egy helyi lakos, mivel közüliik senki sem lakik állandóan Kapolcson.

dr. Sé ri Pé ter ügyvé d: lehetősé g van atra, hogy a titkárt a kuratórium válassza.

GÖnté r GYula Polgármester: tájé koztatta Nyí rő Viktort, hogy Horváth Edit nem vállalta el a titkári
feladatra való felké ré st.

dr. Sé ri Pé ter Ügyvé d: az alapí tő feljogosí thatja az alapí tvány kuratórium át,hogy titkártválasszon,
atervezett anyag ezzel mődosulna. ké rte atervezet elfogadását.

Thkács Lászlóné  jegyzőz ké thaté rozatot kell hozni, az egylket az okirat elfogadásáról, a másikat a
kuratóriumi tagok szemé lyé ről.

HozzászŐIás, é szrevé tel nem volt. Kapolcs közsé g Önkormanyzata Ké pviselő-testülete egyhangú
dÖnté ssel, 5 igen szavazattal, ellenszavazat é s hrtőzkodás nekú  meghozia a következő
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21 12017 . (III.8.) Ökt. szám ű határozatot

kapolc s közsé  g Önkormán y zata ké pvi sel ő-testülete a kapolc s Jövőj é é rt
Alapí tvany Alapí tó okiratát a j e gy zőkönyvhöz c satolt formában eró gadj a.

Megbizza a polgármestert a szüksé ges inté zkedé sek megté telé re.

Felelős: Gönté r Gyula polgármester
Határidő: 2017 . március 3 i.

Gönté r Gyula polgármester javasolta a kuratóriumot megválasztani.

KaPolcs kÖzsé g Önk9rmányzata Ké pviselő-testülete egyhangú  dönté ssel, 5 igen szavazattal,
ellenszavazat é s tartőzkodás né lkül meghozta a következő

22 l20t7 . (III.8.) Ökt. szám ű határozatot

kapolc s közsé  g Önkormán y zata ké pvi selő-te stül ete a kapo lc s Jövőj é é rt
Alapí tvrány kuratóriumi tagj ait megválasztotta a következők szerint:
- elnök: Sivó Imre Budapest, Vé rhalom té r 7lA

tagok: Nyí rő Viktor Budapest, Batthyány u.63,
Dr.Pászti Bea Budapest, Tompa u.15.

ké pviselő-testület me gbí zza a pol gármestert a szüksé ges inté zkedé sek
megté telé re.

Felelős: Gönté r Gyula polgármester
Határidő: 2017 . miárcius 3l .

18 óra 15 perckor dr, Sé ri Pé ter ügyvé d elhagl.ta az ülé stermet.

1. Napirend

GÖnté r Gyula polgármester: a benffitott pé lyázatold<al kapcsolatban mé g nincs inform áciő, ha
szüksé g lesz közbeszetzé si eljárás lefolytatására, akkor lehet módosí tani a tervet. Ké rte az
előterjeszté s elfogadását. )

Takács Lászlóné  jegyző: jogszabá|y í rja elő, hogy március 31-ig el kell fogadni a testületeknek a
közbeszerzé si tervet, é v közben bármikor módosí tható.

Hozzászőlás, é szrevé tel nem volt. Kapolcs közsé g Önkormányzata Ké pviselő-testülete egyhangú
dÖnté ssel, 5 igen szavazattal, ellenszavazat é s ártőzkodás né lkül meghoztaa következő

23 t2017 . (III.8.) Ökt. szám ű határozatot

Kapolc s közsé g önkormány zata Ké pví selő-te stülete a közbes zerzé sek r ől
szőlő 20 1 5. é vi CXLIII. törvé ny 42. § -a alapján az önkorm ány zat, mint
ajánlatké rő által2017, é vben lefolytatandó közbeszerzé si eljárások é ves tervé t
nemleges megj elölé ssel j óváhagyj a.
Megbí zza a polgármestert, hogy az esetlegesen közbeszerzé sel<kel é rintett
fejleszté seket,betuhé násokatkí sé rjefigyelemmel.
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Felelős: Gönté r Gyula polgármester
Határidő: folyamatos

2 b) Berki Katalin é s Nagy Miklós Kapolcs 16t13. hrsz-ú  ingatlanának visszavásárlása

GÖnté r GYula Polgármester: a vevők a beé pí té si kötelezettsé güknek nem tettek eleget, az
önkormrányzat az eladási é rté ken vásárolná vissza a telket, *".t e.tok rövelő beruházást nem
vé geztek. A telek nagysága 1084 m2, a visszavás árlási é n: 1.300.800.-Ft.
Ezt atelket szeretné k Dr. Vass Istváné k megvásárolni,

Hozzászőlás, é szrevé tel nem volt. Kapolcs közsé g Önkormányzata Ké pviselő-testülete egyharrgú
dÖnté ssel, 5 igen szavazattal. ellenszavazat é s tartőzkod,ás né lkül meghoitaa következő

24 12017 . (III.8.) Ökt. szám ű határozatot

Kapolcs közsé g ÖnkormányzataKé pviselő-testülete a kapolcsi 16/13 hsz-ú  ingatlan
visszavásárlásáról dönt.Berki Katalin é s Nagy Miklós 8000. Szé kesfehé rvár,
Radványi utca 13,szám alatti lakosok ké relmé nek helyt adva, neve zettektől az
ingatlant vi s szavásárolj a.
Az tngatlan visszavásárlási ára:I.300.800,-Ft, azaz Egymillió-hátomszázezer-
nYolcszáz forint. A föld é rté ké t növelő beruhé uásra nem került sor, ezé tt az
önkormány zaí  a v isszavás árl ás i árat fenti ek s z erint határ o zta me g.

Megbí zza a polgármestert é s a jegyzőt, hogy a visszavásarlással kapcsolatos
feladatokat lássa el.

Felelős: Tákács Lászlőné  jegyző
Gönté r Gyula polgármester

Hatráridő: 20|7. március 31.

2 c) Dr. Vass István é s Vass-Csányi Katalin Kapolcs 16113. hrsz-ú  é pí té si telek megvásárlása

GÖnté r Gyula polgármester: é rkezett egy ké relem Dr. Vass Istvántól é s felesé gé től, akik szeretné k
megvásárolni a kapolcsi 16/13. hrsz.-ú  ingatlant, a telken családi házat szeretné nek é pí teni. A telek
nagysága 1084 m2,800 Ft-os vé telaron számí tva a telek ara 867.200,-Ft,'a szennyví z beruházással
kapcsolatosan fizetett é rdekeltsé gihozzájárulás 204.000,-Ft, ez összesen I.071.2O0,-Ft.

Dr. Vass István: az ingatlannak, amit most bé relnek a bé rleti szerződé se lejár, ezé rt szeretné k a
telket megvásárolni é s ott családi házat é piteni, a testület kedvező dönté se eseté n a vé telárat egy
összegben fizetné k meg.

Hozzászőlás, é szrevé tel nem volt. Kapolcs közsé g Önkormrányzata Ké pviselő-testülete egyhangú
dönté ssel, 5 igen szavazattal, ellenszavazat é s tartőzkodás né lkül meghoztaa következő

25 l20t7. (III.8.) Ökt. szám ű határozatot

Kapolcs közsé g Önkormányzata Ké pviselő-testülete megtárgyalta
Dr. Vass István é s Vass-Csányi Kata Kapolcs, Petőfi u. 57. szám
alatti lakosok lakótelek vé tele iránti ké relmé t é s a következő dönté st
hozta:
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Kapolcs 16113, hrsz.-ú  1084 m2 nagyságú  lakótelket I.07I.200,-Ft,
azaz Egymillió-hetvenegyezer-ketí őszáz forint é rté kben é rté kesí ti
Dr. Vass István é s Vass-Csányi Katalinré szé re Il2-ed -Il2-ed
arányban.
A vé telár a lakótelek aí ábőI1084 m2x 800 FF 867.200,-Ft é s a
csatoma é rdekeltsé gi hozzé 4é trulás 204.000,-Ft összegé ből tevődik
össze.
Vevők a vé telárat az adás-vé teli szerződé sben foglaltak alapján egy
összegben fizetik be az önkormányzat számlájára.

Az önkormé nyzat 4 é ves beé pí té si kötelezettsé get í r elő, melynek
biztosí tására elidegení té si é s terhelé si tilalmat jegyeztet be a kapolcsi
16113. hrsz.-ú  ingatlanra. A vé telár kifizeté se után kerül az ingatlan a
vevők tulajdonába.

Ké pviselő-testtilet megbizza a polgárme stert az adás-vé teli szerződé s
alűrására.

Felelős: Gönté r Gyula polgármester
Hataridő: 2017 . március 31.

18 óra 20 perckor Dr. Vass István elhagyta az ülé stermet.

2 d) Kapolcs, Kossuth u. 29. sz. ingatlan helyisé gé nek bé rbeadása

Gönté r Gyula polgármester: az előző testületi ülé sen már volt sző a helyisé g bé rleté ről, meg
kellett hirdetni, azé rtnem lehetett akkor dönteni.

Takács Lászlóné  jegtző: az önkormányzatvagyoní endelete szerint a nem lakás cé ljára szolgáló
helyisé g bé rbeadása eseté n hirdetmé nyt kell közzé tenni arról, hogy az önkormányzat a helyisé get
bé rbe kí vánja adni, a legkedvezőbb ajanlatot tevő bé rlő ajánlatát kell elfogadni, maximum 10 é vre

adható bé rbe azllyen helyisé g.

Gönté r Gyula polgármester: ké t ajánlat é rkezett: 1. az Optim Catering Kft. üglwezetőjeké nt
Abonyi Zsuzsartna -Opusztaszer, Szoborkert 68.sz- adott ajánlatot, ők bemutató terem é s

kereskedelmi cé llal bé relné k a helyisé get, havi 25.000,-Ft/hóirezsi költsé get aján|ottak. A 2.

ajé n|atot Takács Diána Zalaegerszeg, Tölgyfa u. 3. szám alatti lakos t'ette, aki fazekas műhelyt
szeretne iizemeltetni, ő 26.000,-Ftlhő+rezsi költsé get ajánlott é s egyenlőre egy é vre szeretné  bé relni.
A vagyonrendelet szerint Takács Diána veheti bé rbe, mert az ő ajánlata magasabb.

Mohos Attila ké pvisető: a helyisé g állagmegóvása fontos, ezt a bé r\ővel tiszté .zru kell, 3 hónap
kauciót kellene ké rni.

Takács Lászlóné  jegyző: a helyisé g belső ré szé nek karbant artása, tiszté ntartása, meszelé s a bé rlő
feladata.

Mohos Attila ké pviselő: előre tisztázni kell, hogy milyen kötelezettsé gei vannak a bé rbeadónak é s

a bé rlőnek.

Göntór Gyula polgármester: ké rte a ké pviselőket, aki egyeté rt azzal, hogy Takács Diána ajánlata
alapján az ő ré szé re adják bé rbe a helyisé get a következő felté telekkel: 26.000,-Ft/hó+ rezsi, a bé rlet
időtartama egy é v, 3 hónap kaució kifizeté se- azké zfeltartással szavazzon.
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HozzászŐIás, é szrevé tel nem volt. Kapolcs közsé g Önkormányzata Ké pviselő-testülete egyhangú
dönté ssel, 5 igen szavazattal, ellenszavazat é s tartőzkodás né lkül meghozta a következő

26 t20l7 . (III.S.) Ökt. szám ű határozatot

Kapolcs közsé g Önkormányzata Ké pviselő-testülete megtrárgyalta Takács
Diána 8900. Zalaegerczeg, Tölgyfa u.3, számalatti lakos ké relmé t é s a
következő dönté  st hozta;
Az önkormányzat tulajdonában lé vő Kapolcs, Kossuth u.29. szám alatti
ingatlanban lé vő helyisé get egy é vre bé rbe adja fazekas műhely kialakí tása é s
műkOdteté se cé ljából. A bé rleti dí j havi összege 26.000,-Ft+rezsi. Három havi
bé rleti dí j kauciót ké r.
Megbizza a jegyzőt, hogy a helyisé g bé rleti szerződé sé t ké szí tse el.
F elhatalmaz za a p ol gárrne stert a b é  rl eti szer ző dé s aláit ásár a.

Felelős: Takács Lászlőné  jegyző
Gönté r Gyula polgármester

Haté rí dő: 2017 . március 3 1 .

2 e) Kapolcso Kossuth u. 48. sz.é pület (Nyomda é pület) bé rleté nek hosszabbí tása

GÖnté r Gyula polgármester: a volt Nyomda é pületben raktározási cé llal bé relt helyisé g bé rleti
szerződé se lej ár, szeretné k továbbra is bé relni, hatátozatlan időre.

Takács Lászlőné  jegtző: az önkormányzat vagyonrendelete szerint határozat\an időre nem lehet
bé rbeadni.

G ö nté  r Gyula p o l gá rm e s te r : raktáro zásr a használnák továbbra i s.

Takács Lászlóné  jegyző: a bé rleti dí jat rendesen fizetik.

Horváth Ferenc alpolgármester: hirdetni kell?

Takács Lászlőné  jegyző: nemo mert nem ú j bé rlet, hanem hosszabbí tás lesz.

Gönté r Gyula polgármester: a havi bé rleti dí j 15.000,-Ft, rezsi költsé get nemftzet, mert közüzemi
költsé ge nem keletkezik.

Kocsis Csaba ké pviselő: arezsit nem tudjuk mé rni?

Gönté r Gyula polgármeste: a fií té snek van minimális költsé ge. Mennyire időre hosszabbí tsunk?
Egy é vetjavasolt.

Dobosi Ferenc ké pviselő: a bé rleti dí j összegé tne változtassuk?

Mohos Attila ké pviselő: ú gy volt, hogy az összes é pületre vonatkozó bé rleti dí jat átvizsgálla a
testiilet, de ez nem törté nt meg.

Kocsics Csaba ké pviselő: ebben az egy esetben nincs é rtelme a bé rleti dí j módosí tásának,javasolta,
hogy minden é rvé nyes szerződé st né zzenek át, mert szerinte 2009, 20l2-től kezdve nem
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módosultak a dí jak.

Horváth Ferenc alPolgármester: a bé rleti szerződé s lejárati ideje előtt az önkormányzat
felbonthatj a -e a szetződé st, milyen következmé nye van ennek?

Takács Lász|őné  jegyző:30 napos felmondási határidő van.

GÖnté r GYula Polgármester: ké rte, aki egyeté rt a volt nyomda é pület helyisé gé nek egy é vre, havi15,000,-Ft/hó bé rleti dí j összegben törté nő jelenlegi Üo.to .e.rere t<irten8 bé rbeadásáv al, azké zf eltartássalszavazzon.

HozzászőIás, é szrevé tel nem volt. Kapolcs közsé g
dönté ssel, 4 igen szavazattal, ellenszavazat né lkül é s

27 12017 . (III.S.) Ökt. szám ű határozatot

Onkormányzata Ké pviselő-testülete egyhangú
1 tartőzkodással megh ozta akövetkező

kapolc s közsé  g Önkormány zata ké pviselő-testülete me gtárgy alta a
Sheabutter Nr.l.Kft. -1023. Budapest, Frankel Leó ú t 2l--23.- rgyvezető
igazgatőja zé kány zoltán ké relmé t é s a következő dönté st hoztá:
Az Önkormányzat tulajdonában lé vő Kapolcs, Kossuth u. 48. szám alatt !é vő
ingatlanban (volt Nyomda é pület) ké relmező által eddig is bé relt helyisé get
egY é v időtartamra bé rbe adj, bé rleti szerződé stmeghossiabbí tla atovetteio
felté telekkel: a bé rleti dí j havi összege 15.000,-Ft, iberl"t időtártamaegy é v.

Megbí zzaa jegyzőt a bé rleti szerződé s elké szí té sé re.
F e lhatalma zza a p ol gfu me stert a b é rl eti szer ző dé  s aláí r ás ár a.

Felelős: Takács Lászlőné  jegyző
Gönté r Gyula polgármester

Határidő: 2017 . március 3 1.

2 f) YigántPetend, KaPoIcs ivőví ze|Iátő ví zikőzmű-rendszeri Hegyesd szenn;.ví zelvezető é stisztí tő ví zikőzmŰ-rendszer Gördülő Fejleszté si Terv elké szí t6sé re, benytltesára é s
kópvis eleté re m e ghat almazás

GÖnté r GYula Polgármester: a Bakonykarszt Zrt-t meg kell . hatalmazni. folyamatos
meghatalmazástjavasol elfogadni. - J

Tal*Í cs Lászlőné  jegyző: a folyamatos meghatalmazás cé lszení bb, akkor nem kell é vente
meghatalm azást adni a szolgáltatónak, a meghatalm azás bármikor visszavonható.

GÖnté r GYula Polgármester: külön határozat kell a ví z é s külön a szennyví z Gördülő
FejIeszté shez?

Kocsis Csaba ké pviselő: van ennek pé nzügyi vonzata?

Takács LászlŐné  jegYzŐ: van ktiltsé ge, ahasználati dí jból törté nik a kompenzálás. Ké t határozatot
kell hozni, egyet a szewtyví zre é s egyet aví zre.

HozzászŐIás, é szrevé tel nem volt. Kapolcs közsé g Önkormányzata Ké pviselő-testülete egyhangú
dÖnté ssel, 5 igen szavazattal, ellenszavazat é s lrrrtőzkodás nelkdl meghozia akövetkező



281201,7 . (III.8.) Ökt. szám ű batározatot

Kapolcs Közsé  g Önkormány zata Ké pv iselő-te stül ete, mint a(z)

6 4. s o r s zú m ú  H e gl e s d s ze n nyví ze lv e zető é  s -t is ztí tó v í zi kö zm ű-r e n ds ze r

EllátáSé rt Felelőse, megtárgyalta a 2018-2032 é vekre vonatkozó Gördülő Fejleszté si
Terv ké szí té sé re vonatkozó napirendi pontot.

Aví ziközmű-szolgáltatásról szóló 201I. é vi CCIX. törvé ny 11. § (2) bekezdé se
szerinti GÖrdülő Fejleszté si Terwel kapcsolatos kötelezettsé gek vé grehajtása
é rdeké ben a Ké Pviselő-testület felhatalmazza aPolgfumestert u..u, t ogy hatalmazza
meg a BAKONYKARSZTVí z- é s CsatomaműZár:tkörűen Működő
Ré szvé nytárs aságot a Gördülő F ej leszté  si Terwel kapc solato s önkormányzati
kötelezettsé gek telj esí té sé vel,

A meghatalmazás terjedjen ki arra is, hogy a BAKONYKARSZT Zrt. a vonatkozó
Tervet ké szí tse el é s a Vksztv. valamint az 58l20I3. (II.27.) Korm. rendelet által
megállaPÍ tott vé lemé nyezé s átvé telé tkövetően, a20I8-2032 é vekre vonatkozó
Gördülő Fejleszté si Tervet a Magyar Energetikai é s Közmű-szabályozási Hivatalhoz
nYÚjtsa be é s a jóváhagyásra irányuló eljárásban ké pviselje az önkormányzatot.

A meghatalmazás visszavonásig é rvé nyes, í gy az elkövetkező é vekben ké szí tendő
Gördülő Fejleszté si Tervek elké szí té sé re, benyú jtásáta é s a jőváhagyási eljárásban
való ké pviseletre szól.

Egyuttal a Ké pviselő-testület elfogadja, hogy a mindenkor é rvé nyes igazgatási é s
szolgáltatási dí jakat a BAKONYKARSZT Zrt. ajóváhagyási eljárás megindí tása
é rdeké ben befizetí  é s amennyiben lehetsé ges, akkor ahasználati dí jak terhé re
elszámolja. Amennyiben ez nem áll rendelkezé sre, akkor az Önkormányzat a
BAKONYKARSZT Zrt. r é szé re az igazgatási é s szolgáltatási dtjat megfizeti.

Ké pviselŐ-testület felhatalmazzaa jegyzőt, hogy ahatározatot é s a meghatalmazást
küldje meg a szolgáltatónak.

Felelős: Takács Lászlőné  jegyző
Hatráridő: 2017. mrárcius 31. )

Gönté r Gyula polgármester ké rte aví zre vonatkozólag is a határozatotmeghozni.

Hozzászőlás, é szrevé tel nem volt. Kapolcs közsé g Önkormanyzata Ké pviselő-testülete egyhangú
dönté ssel, 5 igen szavazattal, ellenszavazat é s tntőzkodás né lkül meghoztaa következő

29 t2017 . (III.S.) Ökt. szám ű határozatot

Kapo l c s közsé g Önkormán y zata Ké pvi selő -testülete, mint a(z)

43. sorszú mú  wgú ntpetend, kapolcs í vóví zellátó ví ziközmű-rendszer

Ellátásé rt Felelőse, megtárgyalta a 2018-2032 é vekre vonatkozó Gördülő Fejleszté si
Terv ké szí té sé re vonatkozó napirendi pontot.
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Aví zikőzmÚ-szolgáltatásról szóló 201I. é vi CCIX. törvé ny 11. § (2) bekezdé se
szerinti GÖrdülő Fejleszté si Terwel kapcsolatos kötelezettsé gelrvé grehajtása
é rdeké ben a Ké Pviselő-testület felhatalmazza aPolgármestert ur.:a t ogy hatalmazza
meg a BAKONYKARSZT Yí z- é s Csatomamű ZártkörűenMűködő
Ré  szvé nYtársaságot a Gördülő Fej le szté  si Terwel kapcsolato s önkormányzati
kötelezettsé gek telj esí té sé vel.

A meghatalmazás terjedjen ki arra is, hogy a BAKONYKARSZT Zrt. a vonatkozó
Tervet ké szí tse el é s a Vksztv. valamint az 5812013. (II.27.) Korm. rendelet által
megállaPÍ tott vé lemé nyezé s átvé telé t követően, a20I8-2032 é vekre vonatkozó
GÖrdÜlő Fejleszté si Tervet a Magyar Energetikai é s Közmű-szabályozási Hivatalhoz
nYÚjtsa be é s a jóváhagyásra irányuló eljárásban ké pviselje az önkormányzatot.

A meghatalmazás visszavonásig é rvé nyes, í gy az elkövetkező é vekben ké szí tendő
GÖrdülő Fejleszté si Tervek elké szí té sé re, benffitására é s a jőváhagyási eljárásban
való ké pviseletre szól.

EgYuttal a Ké PviselŐ-testület elfogadja, hogy a mindenkor é rvé nyes igazgatási é s
szolgáltatási dí jakat a BAKONYKARSZT Zrt. ajóváhagyási eljarás -.girrditaru
é rdeké ben befizeti é s amennyiben lehetsé ges, akkor ahasználati dí j;k terhé re
elszámolja. Amennyiben ez nem áll rendelkezé sre, akkor az önkormányzat a
BAKONYKARSZT Zrt. ré szé te azigazgatási é s szolgáltatási dí jat megfizeti.

Ké PviselŐ-testület felhatalmazzaajegyzőt, hogy ahatározatot é s a meghatalmazást
küldje meg a szolgáltatónak.

Felelős: Takács Lász|őné  jegyző
Határidő: 2017 . március 3 1.

2 g) Balaton-felvidé ki Szociális Gyermekjólé ti é s Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat
gé pkocsivezetői lé tizám leé pí té si javaslata

GÖnté r Gyula polgármester: a té rsé gné l egy fő gé pkocsivezető állása megszűnik, arról kell
szavazni, hogy az önkormrányzat nem tudja tovább foglalkoztatni. Ké rte az előterjeszté s szerinti
határozat elfogadását

Hozzászőlás, é szrevé tel nem volt. Kapolcs közsé g Önkormrányzata Ké pviselő-testülete egyhangú
dönté ssel, 5 igen szavazattal, ellenszavazat é s tu,tőzkodás né lkül meghoztaa következő

30 12017 . (III.8.) Ökt. szám ű határozatot

§apolcsközsé g ÖnkormányzataKé pviselő-testülete, mintaTapolca Környé ki
ÖnkormányzatiTé rsulás tagja a jelen határozatban foglaltak szirint nyilatkozik arra,
hogy a Társulás áItaI fenntartott Balaton - felvidé ki Szociális, Gyermekjólé ti é s
Haziorvosi Ügyeleti Szolgálatnál alé tszámcsökkenté ssel é rintett ,,g:é pkocsi vezető''
álláshelyen foglalkoztatott közalkalmazotti jogviszonyban töltött idejé nek
megszakí tás né lküli - foglalkoztatásé ra a települé si önkormányzatnál , vagy az általa
alaPÍ tott más szervné I, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy atervezett
Új álláshelyeken, szervezeti váItozás,feladatátadás következté ben a ké relem
benyú j tój rának fenntartói koré n kí vüli munkáltatónál nincs lehetősé g.
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KaPolcs közsé g ÖnkormányzataKé pviselő-testülete alé tszámleé pí té ssel kapcsolatos
egyszeri koltsé gveté si támogatás igé nylé sé nek Magyar Államkincstárhoz törté nő
benyú j tás át támo gatja, azzal e gy eté rt.

Felké ri a ké pviselŐ-testület a polgármestert, hogy a dönté sről a Társulás elnöké t a
határozat megküldé sé vel é rtesí tse.

Felelős: Gönté r Gyula polgármester

Határidő: 2017. március 20.

2 gy) Balaton-felvidé ki Szociális Gyermekjólé ti é s Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat á|tal
biztosí tott szociális é s gyermekjólé ti alapetlátások inté zmé nyi té rí té si dí jának vé lemé nyezé se

GÖnté r GYula polgármesterz a trársulásban ré sztvevő önkormányzatoknakhatározatotkell hozni a
tetvezett dí jak elfogadásáról, hogy az ábrahámhegyi önkormé nyzatrendeletet tudjon alkotni.

Kocsis Csaba ké pviselŐ: arra is felhatalmazza a testület az ábrahfunhegyi önkormányzatot,hogy ők
hatfuozzák meg a té rí té si dí jakat?

Takács Lász|őné  jegyzőz igen, a rendelet a dí jak mé rté ké ről szól. A társulás hatátozta meg a
dí jakat, mely tartalmazza inté zmé nyl é s szemé lyi té rí té si dí j mé rté ké t.

Nagy Lajos helyi lakos: mitől fiJLgg az összeg?

Takács Lászlóné  jegyzŐ: az el\átott jövedelmé től fiiggően van meghatározvaa szemé lyi té rí té si dí j,
sávosan a minimál n}.ugdí j összegé t figyelembe vé ve. Az állami normatí va é s az ellátott szemé ly
által ftzetendő összeg alapjánhatározzák meg a dí j mé rté ké t. A szociális é tkezé st Talirándörögdön,
Kapolcson é s Vigántpetenden Mohos József vállalkoző biztosí tja, ő számlázza le é s neki izet a
té rsé g, Monostorap átiban pedig az ővodában főznek, az apáti óvoda szé lmlázza az é tkezé sí  dí jat.
Até dté si dí j elfogadásáraazelőterjeszté s szerint ,,A" váItozatotjavasolta.

Hozzászőlás, é szrevé tel nem volt. Kapolcs közsé g Önkormán yzata Ké pviselő-testülete egyhangú
dönté ssel, 5 igen szavazattal, ellenszavazat é s tartőzkodás né lkül meghoztaa következő

31 t2017 . (III.8.) Ökt. szám ű határozatot

§apolcs közsé g Önkormány zataKé pviselő-testülete, mint á Tupol.u Környé ki
ÖnkormányzatiTársulás tagja a jelen határozatbanfoglaltak sierint nyilaikozik arra,
hogy a Társulás által fenntartott Balaton - felvidé ki Szociális, Gyermekjólé ti é s
Házio rvo si Ü gyel eti S zo l gál at által bizto sí tott szo ciáli s é  s gyermekj ó lé ti
alapellátások fizetendő té rí té si dí jaira vonatkozó rendelet módosí tási javaslatot
vólemé nye zte, azokat elfo gadj a.
Felké ri Ábrahámhegy Közsé g - mint a Trársulási Megállapodás-ban rendelet alkotásra
kijelölt tag önkormé nyzat- Ké pviselő-testületé t, hogy az e|őterjeszté s szerint
alkossa meg a rendeletet.

Felelős: Gönté r Gyula polgármester
Határidő: 2017 . március 20.

Napirend után

Kocsis Csaba ké pviselő: a testület megfelelő pályázat eseté n szeretné  a faluközpontot megú jí tani,
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arrihez tervek kellenek. A PAGONY Kft-n belül Herczeg Ágnessal felvette a kapcsolatot, a terv
elké szí té sé re adtak árajánlatot, 2.950.000,-Ft+ÁFA összegben, ez csak tájé koztatő jeliegű, a
té nYleges é r attől függ, hogy milyen ré szletes tervet kell ké szí teniük. R felú jitas egy nag/tór.t
fogna Össze, ide tartozna a É gi hí d, buszmegálló környé ke, bolt, volt TSZ uávar. Úirra"ritepp"n
további egyezteté s szüksé ges.

GÖnté r GYula Polgármester: atámfal tervezé se már nincs benne a tervben? Az E-oN_al egyeztet
a trafő elhelyezé se ügyé ben.

Kocsis Csaba ké pviselŐ: a támfaI tervet a kasté ly é pület felú jí tását ké szí tő tervezővel kellene
egyeztetni.

GÖnté r GYula Polgármester: atelepülé s a világöröksé g várományosa pályázatbankonzorciumi tag
lenne, elÁez megállapodást kell majd kcitni Oszkó Pé ter cé gé vet. a t<itfué geket ők vá|lalnák, Ű
Önkormányzatnak azzalkapcsolatban nem lenne költsé g. Ha sikerülne a kasté ly é pület felűjitása, az
mindenké PPen meghatározó lenne a falu é leté ben. Tudomása szerint a reiri3iiassal kapcsolatos
páIyazati összeg 100 milló Ft. Minden pályázathoz tervek kellenek.

Dr:, VásárhelYi Judit helyi lakos: a tervek elké szí té sé né l nagyon fontos, hogy a testületnek van_e
konkré t elké Pzelé se, terve, hogy mit szeretne, hogyan gondolja a Fő té r rendeié sé t, felú jí tását.

Kocsis Csaba ké pviselŐ: a Pagony Kft. korábbarr a Kapolcsi Kulturális é s Termé szetvé delmi
EgYlet felké ré se alapján ké szí tette el a tervet. Javasolta atervezővel törté nő egyezteté st a pontosí tás
é rdeké ben.

Takács Lászlőné  jegyzőz másik tervezőt is fel kell ké mi a terv elké szí té sé re, mé g ké t ajánlat kell.

Dr: Vásárhelyi Judit helyi takos: mennyire ismeri a testület a meglé vő terveket?

Kocsis Csaba ké pviselő: ezzelkapcsolatban össze kellene hí vni egy falufórumot é s megké rdezni az
embereket, hogy milyen elké pzelé sük, javaslatuk van é s az:után kellene a ré szletes tervet
elké szí ttetni.

Nary Lajos helyi lakos: a forum összehí vása jó gondolat, ismerni kellene milyen páIyazati
lehetősé gekre lehet számí tani, arurak ismereté ben folyamatosan lehetne a cé lokat megvalósitani..

Kocsis Csaba ké pviselŐ: tudomása szerint ez a pályé zati cé l minlszté riumi keretből kerülne
ftnanszí tozásra.

19 őra 25 perckor Nagy Lajos helyi lakos elhagyta az ülé stermet.

GÖnté r Gyula polgármester: elmondta, hogy a könyvelőtől kapott egy levelet, mely szerint az
alapí tványnak 30.000,-FT tartozása van, javasolta ennek az összegnek az önkormányzat általi
megfizeté sé t.

Hozzászőlás, é szrevé tel nem volt. Kapolcs közsé g Önkormányzata Ké pviselő-testülete egyhangú
dönté ssel, 5 igen szavazattal, ellenszavazat é s tartőzkodás né lkül meghozta a következő

32t2|t7 . (III.8.) Ökt. szám ű határozatot

Kapo lcs közsé g Önkorman y zata ké pvi selő-te stülete, mint a kapolcs
Jövőjé é rt Alapí tvány alapí tja az alapitvány folyószáml ájánlé vő mulasztási
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bí rságot 30.000,-Ft-ot megfizeti.
Az összeg fedezete az önkormányzat költsé gveté sé ben biztosí tott.

Megbí zza a jegyzőt, hogy a tartozás összegé nek kiegyenlí té se é rdeké ben a
szüksé ges inté zkedé st tegye meg.

Felelős: Takács Lászlőné  jegyző
Határidő: 2017 . március 3 1.

Kocsis Csaba ké pviselŐ: a kapolcsi honlap szerkeszté s e abefejezé sé hez közeledik, a munkadí jat ki
kellene ftzetni aké szí tő cé gnek. Tentacle Kft.Taliándörögd, Tavaszu.2. Szalai Róbert
vállalkozása ké szí tette el, 250.000 ,-Ft azösszeg.

Takács Lászlóné  jegyzŐ: eddig a Balaton Elektronika Kft. kezelte a kapolcsi honlapot, először
velÜk fel kell bontani az é rvé nyben lé vő szerződé st. A másik szolgákat}val mé g nem kötött az
ÖnkormánYzat szerződé st é s nem hoztak határozatot arról sem, hogy megb í zzé k őÉ et, előző ülé sen
targyaltak erről, de konkré t dönté s nem született.

GÖnté r GYula Polgármester: ké rte a ké pviselőket, aki egyeté rt azzal,hogy a honlap megú jí tásával,
bí zza meg a fenti cé get ké zfeltartással szavazzon.

33 12017 . (III.8.) Ökt. szám ű határozatot

kapolc s közsé  g Önkormán y zata ké pvi selő-te stülete a kapol c si honlap
felú jí tásával, szerkeszté sé vel Tentacle Kft.Taliándörögd, Tav asz u. 2
vállalkozástmegbí zza.

A me gb izás i dí j ö s sze ge 2 5 0. 0 0 0, -F t, azaz Kettő szátzötvene zer forint.
Az összeg az önkormányzat költsé gveté sé ben biztosí tott.

Ké Pvi s e l Ő -te stül et felhatalmazza a p ol gárme stert a me gb í zási szer ző dé  st
aláí rásáv al, a megbí zási dí j kifizeté sé re.

Felelős: Gönté r Gyula polgármester

Határidó: 2017 . április 30. )

Más naPirend nem volt. Gönté r Gyula polgármester megköszönte a ré szvé telt é s az ülé st 20.00
órakor bezátrta.

/:l.
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i*a.. La"lane l )

jegyző


