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1.

Napirend

a)

Üg}"védi munkadíj kiíizetése

MárvánY Péter Polgármes ter: azÖnkormány
zat jogitanácsadásának
-^'-munkadrja 100 ezer Ft,kérte
a testületet járuljon hozzáa munkadíj
kifizetéséh

").'

kocsis csaba alpolgármester: az önkormányzat
összes együttműködési szerződését
át kell nézni.
Takács Lászlőné jegYzŐ: erről nem
tud semmit, melyik ügywédnek kell
munka díjatfizetni?
Kocsis Csaba alpolgármester: dr. Valastyán
Pál ügyvéd.
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Márvány péter polgármes ter az önkormány zati szerződéseket
kocsis csaba alpolgármester: simon sándor

éúnézte.

ügywédet javasolta.

KaPolcs kÖzség ÖnkormányzataKépviselő-testülete 4 igen szavazattal ellenszavazat és tartőzkodás
nélkül meghozta a következő
155/2018. (XII. 6.) Ökt. szám ű határozatot

Kapolcs község

Onkotmányzata
Képviselő-testülete megbízza a
polgármestert, hogy dr. Valastyán Pál Károly -1055. Budapest, Balassi B. u.
27.- ügywéd részére100,000,-Ft, azaz Egyszéaezer forint munkadíj
kifi zetéséről intézkedi en.

A munkadíj fedezete az önkorményzat költségvetésében biztosított.
Megbízza a polgármestert a szükséges intézkedésmegtételére.
Felelős : Márvany Péter polgiá,rmester
Hatráridő: 20l8. december 20.

b) Roma kisebbségi önkormányzat karácsonyi ünnepség támogatása

Márvány Péter polgármester: a roma kisebbségi ör,tkormányzat a karácsonyi

megrendezéséhez kérte az önkormányzattánogatását,

Kocsis Csaba alpolgármester:

a roma

50 ezer Ft-ot kértek.

ünnepség

kisebbség teszhoizápénzt?

Takács Lászlőné jegyrző: 320 ezer Ft-ot költenek a karácsonyi ürrnepre,

kocsis csaba alpolgármester: mennyi állami támogatást kapnak évente?
Takács Lászlóné jegyző:580 ezer Ft-ot.

Márvány Péter polgármester: kérte, aki az 50 ezer Ft összegű támogatással egyetért, az

kézfeltartással szav azzon.

Kapolcs község ÖnkormányzataKépviselő-testülete 4 igen szavazattal ellenszavazat és tartőzkodás
nélkül meghozta a következő
156t20l8. (XII. 6.) Ökt. száműhatározatot

Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete a Kapolcsi Roma
Nemzetiségi Önkormányzat karácsonyi ünnepségének megrendezését
5 0. 0 0 0,

-Ft, azaz őtv enezer forintt al támo gatj a.

A támo gatás az önkorm ányzat költségvetésében biztosított.
Megbízza a polgármestert, hogy a támogatási összegnek
intézkedjen.

Felelős : Márv ény Péter polgrármester
Hatfuidő : 20 1 8. december 20.

az

átutalásáről
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c) EFOP

pályázattal kapcsolatos szerződés

MárvánY Péter Polgármester: az EFOP pályazat keretében lehetőség van

rendezvények
szewezésére. Apályazatban részt vevő minden településnek külön kell vállalkozői szerződést köini.
Kérte a testületet, hogy a szetződés aláírásávalbizzákmeg.

KaPolcs kÖzség ÖnkormrányzataKépviselő-testülete
nélkül meghozta a következő

4 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás

l57 t2lt8. (XII. 6.) Ökt. szám ű határozatot

KaPolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a
Polgármestefi az I.5.2-16-2007-00032 azonosító szétmű EFOP pályazattal
kap

c so

lato s vál alkoz
1

ői

szer ző dés aláír ásár a.

Felelős : Miárvány Péter polgármester
Határidő: 2018. december 31.

d) védőnői szolgálat építésévelkapcsolatos közbeszerzési eljárás
Márvány Péter polgármester:
testíileti döntést kér.

a védőnői szolgélat építésével
kapcsolatban a projekt menedzsment

Takács Lászlóné jegyző: a Veszprém Megyei Önkormányzat a projekt menedzsment, a parkoló
építésével
kapcsolatban kérik közbeszerué si elj árás elindítását.
'

Máruány Péter polgármester: a parkolónál a víztartályt meg kell építeni,él kell kezdeni
,.n

a

közbeszerzési eljrárást. A közút fejlesztési pályáaat műszaki ellenőre Kovács Géza, vele beszélt
ezzel kapcsolatbarr is. Öt parkolóhely lesz kialakítva, ebből 4 murvás burkolatú, 1 térkővel lesz
kirakva. A környezetvédelmi hatóság a parkoló építésheznem szabott meg seírmilyen korlátozást, 5
parkoló építéséig
nem kell környezetvédelmi engedély. A közlekedési hatóság engedélyezi a
parkoló kialakítását.

Takács Lász|őné jegyző:

a

Veszprém Megyei Önkormányzattől más ügyben voltak a

Monostorapáti hivatalban, nekik átadta aberuhéaás folytatásáról a testületihatározatot.

Márvány Péter polgármester: az önkormányzat tegyen lépéseket'aközbeszeruési

megindítás fu a. Kérte a hatát o zat elfo gadását.

eljérás

Kapolcs község ÖnkormrányzaíaKépviselő-testülete 4 igen szavazattal ellenszavazat éstartőzkodás
nélkül meghozta a következő
158/2018. (XII. 6.) Ökt. száműhatározatot

Kapolcs k<izség Önkormiányzata Képviselő-testülete a TOP-4.1.1-15-VE12016-00023. azonosítő szárrú,,Orvosi rendelő bővítésevédőnői szolgálat
fejlesztésével" című projekttel kapcsolatban lépésekettesz a közbeszerzési
elj árás

megindítására.

Megbízza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős : Maw ány Péter polgármester
Határidő: 2llg.január 3 1.

Más naPirend nem volt. Mrárvány Péter polgármester megköszönte
perckor bezétrta.

K. m. f.
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