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Ké szült: Kapolcs közsé g ÖnkormanyzataKé pviselő-testülete2014. április 2.-án(szerdán)
17 őrukezdettel megtartott rendkí vüli nyilvános testületi ülé sé ről

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

Gyuláné
Orsós János
Mohos Attila
Szabó István
Tóth Attila

Márvány

polgármester
alpolgármester, CKÖ. elnöke
ké pviselő
ké pviselő
ké pviselő

Tanácskozási ioggal ielen van:

Lászlőné
István
Korponai Lászlő
lakosság ré szé ről
Takács
dr.Vass

jegyző
Völgy Egyesület elnöke
Polgarőr Egyesület elnöke
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Jeeyzőkönw hitelesí tők:
Mohos Attila
Szabó István

ké pviselő
ké pviselő

Jeeyzőkönywezető:
Takács

Lászlőné

jegyző

Márvány Gyuláné poleármester köszöntette a meghí vottakat, jegyzőt, ké pviselőket.
Megállapí totta, hogy a megválasztott 5 ké pviselőből mind az 5 fő jelen van, a testület
határozatké pes. Ké rte a ké pviselőket, hogy a meghí vóban szereplő napirendi pont
tárgyalásával é rtsenek egyet, art fogadják el. Jegyzőkönyv hitelesí tőnek Mohos Attila, é s
Szabó István ké pviselőket javasolta.

Kapolcs közsé g önkormányzata ké pviselő-testülete határozathozatal né lkül, egyhangú lag 5
igen szavazattal elfogadta az aláhbi:

Napiren det :

I

.
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P ály azattal kapcsolato s me

Előadó: Márvrány Gyuláné
polgármester

gbeszé lé s

1./Nanirend:
Márvány Gyuláné polgármester elmondta, hogy megjelent a Norvé g Alap pályázat.
A pályázati kií rás cé Ija a vidé k kulturális é s termé szeti öröksé gé t magában foglaló táji
öröksógek megőrzé sé nek, í -enntartásának, lrelyreállí tásának fbjleszté se, foldvárak
lrelyreállí tása. Kapolcson, a Királykőn található egy tbldvár. Pályázattal kapcsolatban a
ké pviselő+estület már 2 alkalommal összeült, a pályázatot május 2i-ig lehet beadni, a
támogatás 95 oÁ-os, minimum megpályé aandő összeg 62 rnillió forint. Amennyiben
megpályázzák az 5 oÁ saját í brrást az önkorminyzatnak kell biztosí tani.
Felké rte dr. Vass István a Völgy Turisztikai Egyesület Elnöké t ismertesse apáIyázatot.

dr. Vass István egyesület elnöke elmondta, hogy nem kell biztosí tani első é vben a
megpá|yazandó összeget. A pá|yázatkő költsé ge 150,000.-ft. a projekt menecizsment költsé ge
500-800 eft., az össz. költsé g 1 millió forint. Ha nem nyer a pályiuat, akkor van egy kósz terv,
amit ké sőbbiek folyamán lelret használni.
Ha nyer apályázat az önkormányzatnak 5 oÁ saját forrást kell biztosí tani, ami 3 millió í brint,
kell egy biztosí té kaz 5 é ves nrú ködteté sre, lehí vható 30 % előleg. A pályázat
utófinanszí rozott,40 millió forintot kellene f-elvenni egy é vre, 6,5 oÁ-os kamatot figyelembe

millió forint. kb. 6.5 millió forint költsé get lehetrre elosztani 2-3 é vre. Legutóbbi
egyeztetósen í blvetődött, hogy ki fizeti a fenntartási költsé get, ami 2 millió í brint, ez a
p ály azatb a b e é p í thető . A b eruházás kö zb e szerzé s köte e s.
vé ve ez 2.6

l

Márvány Gyuláné polgármester elmondta, hogy 20l0-ben a ké pviselő-testület 3,2 millió
forint hiánnyal vette át a költsé gveté st, az idei é v az, amikor nem kellett hitelt betervezni.
Kockázatosnak tartja a pályázatot, a pályánati cóllal egyeté rt, választás é vé benvannak, nem
hozhatjak a következő testületet olyan helyzetbe, hogy aclósságot hagynak hátra.

Orsós János alpolgármester elmondta, hogy egyeté rt a polgármester asszonnyal, az
önkormányzat költsé gveté sé ben nincs 6 millió forint plusz, a csatomapé nzt erte a cé lra nem
használhatják í bl. Rizikós, vagy nyer a pá|yé nat, vagy nem. Támogatná a cé lt, ha kevesebb
pé nzből ki lelretne hozni, sok a 60 millió forint,

dr. Vass lstván egyesület etnöke elmondta, hogy a fenntartási költsé gekre garanciális
szetvezet biáosí té kotadhat. A ké pviselők mandátuma általában rövidebb, mint a pályázati
megvalósí tás 5-6 é v,

Márvány Gyuláné polgármester elmondta, hogy azidei é vbe tervezik a I. világháborus hősi
lú ií tását, valamint ki szeretné k cseré lni a falugondnoki autót.
emlé kmű f€
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Tóth Attila ké pviselő elmondta, hogy a Királykőre fel lehet menni, atlhoz, hogy a foldvárat
felú jí tsák,rógé szeti területnek kell lenni, a testületnek meg kell né zni, hogy 5-6 millió
forintból mit tud megvalósí tani,

Mohos Attita ké pvise|ő elmondta, hogy előző megbeszé lé sen nrár ismertette vé lemé nyé t.
Vannak ké rdőjelek, a löldvar ré gé szeti felté rását ki fizeti, a kivitelező? A terület nem az
önkormányzat tulajdonában van, minden magánszemé lyé , mi az Ő vé Lemé nyük?Jó lenne, lra
ebből a Tabáni ú t megvalósulna. Aki garanciát, biztosí té kotnyú jt, é vente oda kell adni az 1,2
millió forintot órte.
Vásárhelyi Judit lakosság ré szé rő| ké rdezte, hogy a fenntarlási kötelezettsé g a Í Öldvárra,
vagy a munkahelyekre vonatkozik?

Korponai Lász|ő polgárőr egyesület elnöke elmondta, hogy nem kis pé nzről van szó,a
bé rek bizonyos ré sze apáIyázatből kifizethető, de van, amit az önkormányzatnak kell fizetni.
Egy ember1 vesz alapul, aki vé gzi a menedzselóst, é vi 1,5 millió forintba kerül az
önkormányzatnak.

Dr. Vass István Völgy Turisztikai Egyesület elnöke elmondta, hogy a bé r é s járulé kai
beé pí tlietőek apá|yí uatba, projekt kereté ben foglalkoztatott munkatárs költsé ge elszámolható.

Szatró István ké pviselő elmondta, hogy Ő 50 é ves, de nem hallott arról, hogy Királykőn
í oldvár van, ki állapí totta meg, hogy ott van?

Dr. Vass István egyesület elnöke elmondta, hogy beszé lt az Öröksé gvé delmi Hivatallal,
1960-as kiadványban szerepel a í öldvar, egy 50
látszanak.

X

80 mé teres területen sáncmaradványok

Márvány Gyuláné polgármester ké rte a ké pviselőket, aki egyeté rt azzal, hogy benyú jtsák a
p

ály ázatot ké zf eltartás sal j el ezze.

Ké pviselő-testülete egyhangirlag 5
meghozta az alábbi:

nem

szavazattal. ellenszavazat é s tartózkodás né lkül

29l20l4.(lY.2.) Ökt.sz. h a t á r o za t o t

Kapolcs közsé g Önkormányzata Ké pviselő-testüiete nem kiván
pályánatat benyú jtani a ,,Vidé ki kulturális é s termé szeti öröksé g
megőrzé se" cí mű páIyázatra. Kapolcs, Királykőn lé vő földvár
felú j í tására költsé gveté se i smereté ben ni ncs l ehető sé ge.
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Márvány Gyulánó polgármester ké rte a ké pviselőket, akinek közé rdekű

bejelenté se,

javaslata varr, tegye meg,

Dr. Vass István ,rA Völgy" egyesület elnöke azután é rdeklődött, hogy az önkormányzatnak
van-e üres lakása, amit bórbe tudna adni, mert Oppenauer Pé ter kovács szeretné az Egylet
tuiajdonát ké pező kovács műhelyt bé rbe venni, egé sz é vben hasznosí taná, é s akkor a
lakhatása is biztosí tott lenne helyben.

kópviselőket, lrogy május 1-4-ig programokat szerveznek a völgyben.
Kapolcson nyitva lesz a malom, a KÖSZI programokat szetvez, megnyitják a termelői piacot.
Május 2.-án Monostorapátiban zené s é breszté srekerül sor 9 órakor az Ajkai Fú vós Zenekar
közreműködé sé vel, 10 órától lovas dí jugratás lesz, 14 órakor Szipőcs Csaba volt iskola
igazgatő emlé ktorna, este pedig koncert, utcabál. A filvós zenekar Kapolcsra is átjön 10
órakor. Május 3-án táncház lenne a kocsmában, komoly zenei koncer1 a tempiomban, fellé p
azLGT emlókzenekar a Malomparton.
'lájé koztatta

a

Ké rdezte, hogy az önkormányzattervez-e majálist, mekkora összeggel tudnak hozzájárulní a
költsé gekhez. Hotiner Tibor felajánlotta, hogy a Leader 210 eft. + ÁP'a. összeget biztosí t.
Királykőre lehetne tú rát szervezni,

Márvány Gyutáné polgármester 50.000.-í i. hozzájáru|ást javasolt megállapí tani a
rendezvé nyhez.

Tóth Attila ké pviselő javasolta, hogy az önkormányzat 2 program költsé gé t vállalja át,

a

táncház, valamint egy bogrács kiadásait.

Vásárhelyi Judit helyi lakos vé lemé nye szerint

a kocsma nem alkalmas táncháznak,

kicsi.

Márvány Gyuláné polgármester vé lemé nye szerint is a faluházban kellene a tánché uat
megtartani, Ké rte a ké pviselőket, aki egyeté r1 azzal, hogy a tánché a, é s egy bogrács é tel
elké szí té sé hez 7 0, 00 0, -f, - tal bozzá j áruirjanak ké zfeltartás sal

Ké pviselő-testülete egyhangú lag,
meghozták az alábbi:

jelezzé k.

5 igen szavaza§al ellenszavazat é s tafiőzkodás

né lkül

30/2014.(Iv.2.)Ökt.sz. h a t á r o z a t o t
Kapcl lcs közsó g Ö nkorm ány zata Ké pvisel ő-testül ete a Maj ál i s
kö ltsé geihe

z
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-ft-tal hozzájátul, melyet táncházr a, é s e gy

lehet fordí tani.
bogrács é tel ké szí té sé re

Ké pviselő-testület utasí tja a jegyzőt, hogy a számlák kiegyenlí té sé re
gondoskodjon.

Felelős: Takács Lászlóné
jegyző
Határidő: 2014. május 1 0.

Márvány Gyutánó polgármester elmondta, hogy az önkotmányzat tulajdonát ké pező
erdőből megtörté nt a í 'akitermelé s.Javasolta, hogy é letvitelszerűen Kapolcson tarlÓzkodók
ré szé readjanak e|tí zifát,é rté kesí tendómennyisé g minimum 3 m3 maximum 6 m3. A rönkfat
16.000._ft/m3, ágfát pedig 8.000.-ftlm3 összegben javasolta megállapí tani. A vé telár
kifizeté se után lehetne afát elszállí tani,

Ké pviselők a javaslattal egyeté rtettek, é s egyhangú lag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat é s
tartózkodás nólkül meghozták az alábbí :

31nal4.(|V.2.)Ökt.sz. h

atá

r

oz

at

ot

Kapolcs közsé g Önkormányzata Ké pviselő-testüIete Kapolcson
é letvitelszerűen tartózkodók ré szé reakác tú zifát é rté kesí t,
é rté kesí tendómennyisé g minimum 3 m3 maximum 6 m3. A rönkfa
16,000,-ftlm3, ágfa áxa 8.000.-fflm3. Igé nyeket a
polgármesterné l lehet benyú jtani 2014. május 30-ig, a vé telár

é ra

kifizeté se után lehet a tűzifé tt elszállí tani.
Felelős: Márvány Gyuláné
polgármester
Hataridő: 20L4, május 30.

kópviselők megjelené sót, é s az ülóst

Márvány Gyuláné polgármester megköszönte
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órakor bezárta.
k.m.f.t.
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