Kapolcs közsé g ÖnkormányzataKé pviselő-testülete
8294. Kapolcs. Kossuth u.62.

Száma:344-312014'

Je gyzőkö nyv

Ké szÜlt: Kapolcs kÖzsé g ÖnkormrinyzataKé pviselő-testiilete2}l4.március 1l_é n (kedden)
16,30 Órai kezdettel megtartott rendkí vüli nyilvános testületi ülé sé ről

Az ülé s helye: Polgármester Irodája Kapolcs, Kossuth u.62.
Jelen vannak:
Márvány Gyulráné
Orsós János
szabó Istvrán

polgármester
alpolgármester, CKÖ. ehöke
ké pviselő
ké pviselő

MohosAttila

ké pviselő

TóthAttila

Tanácskozási ioggal ielen van:
Takács Lászlőné

jegyző

Jeevzőkönw hitelesí tők:
Orsós János

TóthAttila

alpolgármester
ké pviselő

Jeeyzőkönywezető:
Thkács Lászlőné

jegyző

Mervenv CvuHné Poteá
köszöntette a meghí vottakat, jegyzőt, ké pviselőket.
MegállaPÍ totta, hogy a megválasáott 5 ké pviselőbőI rrnnd az 4 6
;Ót"" van, a testtilet
határozatké Pes. Ké rte a ké pviselőket, hogy a meghí vóban szerepl"ő napirendi pontok
targYalásával é rtsenek egyet, azt fogadlák el. Jegyzőkönyv hitelósí tőnek orsós János
alpolgrármestert é s TóthAttila ké pviselőt javasolta.
KaPolcs ktizsé g Önkormiányzata ké pviselő-testülete határozathozatal né lkú l,egyhangú lag 4
igen szavazattal elfogadta az alé bbi:
Napi ren

d et : I l a.)
.

I. vil ágháborus eml é kmű felűjí ásara pály azat

b.)TaPolca Kömyé ki Önkormányzati Tarsulás Tárulási Megállapodás
kiegé szí té se,módosí tása.

c.)Balaton-felvidé ki Szociális é s Gyermekjólé ti Szolgálat által biztosí tott
szemé lyes gondoskodást nffi tó ellátásokról szóló önkormányzati rendelet
jóváhagyása.

d.)közbesz erzé si terv elfogadása

e.)Agenda Natura Kft. bé rleti dí j hátralé ka
f. ) Völ gy Turisáikai Egyesülettel megállapodás
g.)Polgárőr Egyesület ké relme
h.)tűzoltó szertfu é rté kesí té se

Előadó: Márvány Gyuláné polgármester
a.) I. világháború s emlé kmű felú jí tására páIyázat

Márvány Gyuláné polgármester elmondta, hogy a Közé p-é s Kelet-európai Törté nelmi é s
Társadalom Kutatásé rt Közalapí tvarry páIyazatot í rt ki az első világháborus emlé kművek
áIlagmegőrző karbantartására é s felú jí tásara. Elnyerhető tátmogatás mé rté kemaximum 5
millió forint vissza nem té rí tendőtrámogatás. Önré sz biáosí tása nem kötelező, de az é rté keli
szempontoknál elsőbbsé get é lvez aza pályánó aki önré sztvállal.
Temetőben taláIhatő azl. é s II. világháborus emlé kmű, mú kőből é s fehé r mtí rvrányból ké szült,
1989-ben lett felavatva. Pályazatban elszrimolható a kivitelezé s költsé ge, szaké rtői dí j.
Hangodi LászIő törté né sz, mú zeológus vállalta a szakvé lemé ny elké szí té sé t.
Javaso lta a páIy é zatot benyú j tani.

Ké pviselők a javaslattal egyeté rtettek, é s egyhangú lag, 4 igen szavazattal, ellenszavazat,
tartőzkodás né lkül meghozták az aláhbí :
2112014.(III.1l.)Ökt.sz. h a t á r o z a t o t

Kapolcs

közsé g ÖnkormányzaÁ Ké pviselő-testülete pé lyázatot nyujt
be a Közé p- é s Kelet-európai Törté nelem é s Társadalom Kutatásáé rt
Közalapitvé nyhoz az első világháborus emlé kmű állagmegőrző
karbantartására.

Ké pviselő-testiilet felhatalmazza a polgármestert vegye fel a
kapcsolatot a kivitelezővel, valamint Hangodi Laszlő törté né sszel,
muzeológussal, ós gondoskodj on a pályánat benyú jtásáról, Pályazat
megvalósí tásáltoz a ké pviselő-testtilet a kivitelezé s 20 Yo-át őnerőké nt
biztosí tja.
Felelős: Márvány Gyulráné polgármester
Határidő: 2014. marcius 31.

Környé ki Önkormrlnyzati T átsulás Trárulási Megállapodás
kiegé szí té se,módosí tása.

I.1 a.) Tapolca

Márvány Gyuláné polgármester tájé koztatta a ké pviselőket, hogy a Tapolca Kömyé ki
Önkormtí nyzati Társulás Társulási Megállapodásának tewezeté t a Tarsulási Tanács február 6i ülé sé nmegttí rgyalta, azt elfogadásra javasolta. A módosí ási javaslat alapján a megállapodás
tartalmazru fogia a Társulási Tanács tagjainak számát. A megállapodásban jelenleg alelnök
szerepel, ezt is módosí tani kell elnökhelyettesre.
Hatályon kí vül kell helyezni a megállapodás azon pontját, hogy ,,a megállapodást alapos ok
né lkül meg nem kötő vagy azt akadályozó önkormé nyzat lakossága a megállapodásban
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biztosí tott szolgáltatásokat nem vezetí igé ny be." Társulás Tanács tagjainak é vente be kell
számolni a tarsulásban vé gzett tevé kenysé gé rőI a ké pviselő-testí iletrrek.
Ké rte a ké pviselőket, amennyí ben az elhangzott módosí tásokkal egyeté rtenek, ké zfeltartással
jelezzé k.
Ké pviselő-testtilet egyhangú lag, 4 igen szavazattal, minősí tett többsé ggel, ellenszavazat é s
tartőzkodás né lkí ilmeghozta az alábbi:
221201,4.QII.11.)

Ökt. számú h a t á r

o

Kapolcs

za t o t

közsé g Önkormanyzata Ké pviselő-testülete a Tapolca

Kömyé ki Önkormanyzati Ttí rsulás Ttí rsulási Megállapodása
kiegé szí té sé re,
módos í tására vonatkozó előterj eszté st é s annak
mellé kleteit megtárgyalta, a j avaslatot elfo gadj a.

Felhata|mazza

a

polgármestert

a

Társulási Megállapodás

aláí rására.

Felké ri a jegyzőtahatározatot

Felelős:

a Tarsulás elnöké nek

küldje meg.

Márvány Gyulané polgármester
Takács Lászlőné jegyző

Hatráridő: azonnal
/Tarsulási Megállapodás módosí tása

a

jkv. mellé kleté t ké pezi/

c.)Balaton-felvidé ki Szociális é s Gyermekjólé ti Szolgálat ráltal biaosí tott szemé lyes
gondoskodást nyujtó ellátásokról szőlő önkormányzati rendelet jőváhagyása.

Gyuláné

polgármester elmondta, hogy a Tapolca Kömyé ki Önkormányzati
Trársulás fenntartásában mú ködő Balaton-felvidé ki Szociális ós Gyermekjólé ti Szolgálat által
biztosí tott alapellátások inté zmé nyité rí té sidí jainak meghatározására előké szí tett rendelettervezetet a Tarsulási Tanács megtárgyalta. A rendeletalkotásra kijelölt Önkormrányzat
Ábrana-h"gy Önkormányzata. A szociális é tkezteté sönköltsé ge az előzetes számí tások
szerint 835,-Ft/adag, melyhez 245,-Ftladag normatí v állami támogatást adnak. A számí tott
inté zmé nyité dté sidí j mé rté ke590,-Ft száIlí tás né lkül. Ismertette azí *é zmé nyité rí té sidí jak
tewezett alakulását.

Márvány

Ké rte a ké pviselőket, amennyiben a té dté sidí jak módosí tásara vonatkozó rendelet-tewezet7el
e gyeté rtenek, ké zfeltatás sal j elezzé k.

Ké pviselő-testület egyhangú lag,
meghozta azalábbi:

4 igen

23t20l4.(In.11.)Ökt. számú h a t á r

szavazattal, ellenszavazat

é s tartőzkodás né lkül

ozatot

Kapolcs közsé g Önkormtí ny zaÁ Ké pviselő-testülete a Tapolca
Kömyé ki Önkormanyzati Trársulás fenntartásában mí iködő
Balaton-felvidé ki Szociális é s Gyermekjólé ti Szolgálat áItal
biztosí tott alapellátások inté zmé nyité dté sidí jainak
meghatátrozására előké szí tett rendelet-tewezetet az
előterjeszté sben foglaltakra

fi

Tudomásul veszi, hogy

a

gyelemmel jóv áhagyja.

rendeletet Ábrahámhegy közsé g

Önkormányzat Ké pviselő-testülete alkotja meg.
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Felké ri a jegyzőt, hogy
küldje meg.

a

határozatot

a Ttí rsulás elnöké nek

Felelős:_ TakácsLászlőné
jegyző

Hataridő: azonnal.
c.)közbeszerzé si terv elfogadása

Márvány Gyuláné polgármester elmondta, hogy közbeszerzé sekről szőlő 2011. é vi CMII.
törvé ny alapján az ajánlatké rő legké sőbb március 31. napjáig é ves összesí tett közbeszerzé sí
tervet köteles ké szí teniaz adott é vre tervezett közbeszerzé sekről. Olyan beszerzé sre, é pí té sre
nem kerül sor, ami a közbeszerzé si é rté khatátrtelé mé ,ezé rt javasolta kinyilvání tani, hogy nem
kí vánnak közbeszetzé si eljárást lefolytatni.
Ké pviselŐk a javaslattal egyeté rtettek, é s egyhangú
tartőzko dás né lkül meghozták az alábbi:

4 igen

szavazattal" ellenszavazat é s

24l2014.(Ill.11.)Ökt.sz. h a t á r o z a t o t

Kapolcs

közsé g Önkormtí nyzata Ké pviselő-testtilete 2014. é vben

nem kí ván közbeszerzé si elj árást lefolytatni.

e.) Agenda Natura

Kft. bé rleti dí j hátralé ka

Márvány Gyulánó polgármester elmondta, hogy a ké pviselőkkel együtt targyalástfolytattak
az Agenda Natura Kft. bé rleti dí j hátralé ka ügyé ben. 1.303.850.-ft. hátralé kból felú jí tásra
jóváí rnak 403.850.-ft-ot, é s 2ll4.január l-től2014. május 31-ig mentesí tik bé rlőt a bé rleti
dí j megfizeté se alól. 2014. május 31-ig a rezsiköltsé g 2l3-át megfizetik, a fennmaradő
900.000.-ft-ból mrár 300,000.-ft-ot mar korábbi időpontban átutaltak, é s 600.000.-ft-ot pedig
átutalták miárcius 11-é n. Vé lemé nye szerint mé g mindig jobban járrrak, ha a megállapodást

elfogadják,

mint a bí róságra jarjanak a tartozás

behajtása cé ljából. Ké rtók a

122l20t3.(XII.2O,)Ökt.sz.haté rozat visszavonását. Egy kapolcsi dolgozót foglalkoztatnak.

Ké pviselők a javaslattal egyeté rtettek, é s egyhangú

4 igen

szavazattal. ellenszav azat é s

tutőzkodás né lkül meghoáák az alábbi:

25l2014.(Ill.11.)Ökt.sz. h a t á r o z a t o t

Kapolcs közsé g Önkormányzata

Ké pviselő-testülete

I22l20l3.(XII.20.)Ökt.sz. határozatát visszavonja. Ké pviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat
tulajdonát ké pező Kapolcs, Kossuth u.48.sz. alatt lé vő postaepület
bé rleté re vonatkozó megállapod ás tew ezetet alé ú rja.
Felelős

:

Márvány Gyulané polgiármester

Határidő: 2014. mrircius 31.
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f.)

Völgy Turisztikai Egyesülettel megállapodás

Márvány Gyuláné polgármester ismertette a Völgy Turisztikai Egyesület működteté sé re
vonatkozó megállapodást. É ves taedi 50.000.-ft. Ké rte a megállapodás elfogadását.
Ké pviselő-testület egyhangú 4 igen szavazattal. ellenszavazat é s tartőzkodás né lkül meghoáa

azalábbi
26t2014.(Ill.11.)Ökt.sz.h a t á r o z a t o t
Kapolcs közsé g Önkormany zata Ké pviselő-testülete Kapolcs közsé g
önkormányzata é s völgy Turisztikai Egyesülete között kötendő
közé ptávú együttműködé si megállapodást tartalmát megismerte,
abban fo glaltakkal egyeté rt.
Ké pviselő-testiilet felhatalmazza

a

polgármestert

a

megállapodás

aláfuásé ra.

Felelős: Márvány Gyultí né polgármester
Határidő: 2014. mtí rcius 31.
g.)Pol gárőr Egyesület ké relme

Márvány Gyuláné polgármester elmondta, hogy a Kapolcsi Polgárőr Egyesület 2009. őta
té dté smentesenhasználja a Kossuth u.72.sz. alatt lé vő ré gi iskolai könfiárt. Ké rté ka
I4l2009.(n17.)Ökt.sz. határozat módosí tását oly fórmában, hogy a hatánozatlan idejű
té rí té smentesbé rlet terjedjen kí az ingatlanon találhatő tí lzifaté rolő mellé ké pületreis. A
fatároló az egyesülettiu;ifa elhelyezé sé t biztosí tja, másré szt tulajdonukat ké pező 2 db. robogó
elhelyezé sé t is itt t<irté nik. Ké rté kannak figzí té sé tis, ha az önkormányzatnak a bé rlemé nyre

ké sőbb sziiksé ge lesz, akkor más helyen ugyan ilyen felté telekkel biztosí tson sziámukra
helyisé get az önkormányzat. Cé ljuk, hogy az állami költsé gveté sből az é pület
állagmegóvásánatátmogatást
igé nyeljenek, é s a bé rleti jog vé delme fennálljon.
Ké rte a ké pviselőket, aki egyeté rt a fenti felveté ssel ké zfeltartással jelezze.

Ké pviselő-testülete egyhangú
meghozta az alábbi:

4 igen

27 t2014.(III.11.)Ökt.sz. h a t á r o z a t o

szavazattal, ellenszavazat

2009 (X.
.

1

7.

)

né lkül

t

Kapolcs közsé g
I4l

é s tartőzkodás

Öttkormányzata

Ké pviselő-testülete

Ökt. sz . határ o zatát alábbiak szerint mó do sí tj a :

Kapolcs közsé g Önkormányzata Ké pviselő-testiilete

a

Kapolcsi

Polgtí rőr Egyesület ké relmé ttámogatj a.

Ké pviselő-testület Kossuth u.72.sz. alatt lé vő volt iskolai könfiar
é pületé t, valamint ezen ingatlanon találhatő tí uí fatárolómellé ké pület
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használati jogát haté rozat|an időre, é s té rí té smentesenbiztosí tja

Kapolcsi Polgárőr Egyesület té szé re.Amennyiben a

bé rlet
megsziinteté sre kerül, az önkormányzat azonos felté teleket biztosí t
helyisé get az egyesület ré szé re- biztosí tja a bí rósági szé khely

bejegyzé sé tadott bé rlemé nyre. Ké pviselő-testület hozzájálll
althoz, hogy bé rlő a bé rlemé nyen állagmegóvást vé gezzen.

Ké pviselő_testület felhata|mazza a polgátrmestert a bé rleti szerződé s
a|áí rására.
Felelős: Márvány Gyulané polgármester
Határidő: 2014. marcius 31.

h.)tűzoltó szertár é rté kesí té se
é rkezett egy
Márvány Gyuláné polgármester elmondta, hogy atí lzoltő szerté r é rté kesí té sé re
1.800.000.-ft.
az
ajánlat,Horváth Ferenc Kapolcs, Dózsa Gy.u.38.sz. alatti lakos felajanlotta
vé telárat.Közölte, hogy addig az önkormányzathasználatábanmaradhat azé pilet, amí g nem

kí vanja az é pületet hasznosí tani.
Takács Lászlóné jegyző elmondta, hogy a vagyonrendelet alapján azingatlal é rté kesí té sé t
meg ke|| hirdetni az önkormányzathonlapján, valamin az őnkormé nyzat hirdetőtáblájan.
Következő testiileti ülé sen dönthetnek a vevő kijelölé sé ről.

Márvány Gyuláné polgármester megköszönte a tájé koztatást é s ké rte a ké pviselőket, aki
é s meghirdeté sé vel ké zfeltartássa| jelezze.
egyeté rt atűzoltőszertár é rté kesí té sé vel,

Ké pviselő-testiilet egyhangú 4 í genszavazattal, ellenszavazata é s tartőzkodás né lkül
meghozta az alábbi:
28l2014.(tll.11.)Ökt.sz. h a t á r o z a t o t

kapolcs közsé g Önkormányzata ké pviselő-testtilete tulajdonát
kepező Kapolcs 26712. hrsz. alatt lé vő 379 í n2 nagyságú ,
Az
ttlzoltőszertar megjelölé sű ingatlanát meghirdeti é rté kesí té sre.
meg.
ingatlan piaci é rté ké tminimum bruttó 1.800.000.-ft. állapí tja

a

polgármestert, hogy az
vagyonnal való gazdá|kodás egyes

Ké pviselő-testület felhata\mazza

önkormanyzat vagyonáről, a
szabályairől szóló t4l2012.(v.31.) önkormé nyzati rendelet 10.§ (3)
bekezdé se a|apján gondoskodjon, az ingatlan önkormányzat
honlapj án, valamint hirdetőtábláján törté nő meghirdeté sé ről.
Felelős: Marvány Gyuláné polgármester
Hataridő: 2014. mtí rcius 31.
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Orsós János alpolgármester elmondta, hogy elké szí tette az ővoda é pület külső felú jí üására
vonatkozó árajánlatot, mely tartalmazza kb. 270 m2 feliilet szí nezé sé t,bástya fugánását, a
munka é s anyag költsé g 264.430.-ft.
Takács Lászlóné jegzőjavasolta, hogy ké rjenek mé g más vállalkozőtől is árajanlatot, azt
követően döntsenek a felú j í tásról.

Ké pviselők

aj

avaslattal egyeté rtettek.

Máwány Gyuláné polgármester

a

rendkí vüli nyilvános iilé st 17 órakor bezárta.

k.m.f.t.

Mhfk
polgármester
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