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Kapolcs közsé g Önkormán yzata Ké pviselő-testülete
8294. Kaoolcs. Kossuth u.62.
Szám: I404-I120I5,

Jegyzőkönyv

Ké szült: Kapolcs közsé g Önkormányzata Ké pviselő-testiilete z}I5.január 29,é n (csÜtÖrtÖkÖn)
17.00 órai kezdettel megí artott rendes nyilvános ülé sről

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

Gönté r Gyula
Horváth Ferenc
Dobosi Ferenc

Kocsis
Mohos

Csaba
Attila

Tanácskozási joggal jelen van:
Takács Lászlőné
Molnár Lászlőné
Korponai LászIő
Dr. Vass Istvan

Meghí vottké ntjelen van:
Gát

Lajos

Jegyzőkönywezető:
szaller

polgármester
alpolgármester
ké pviselő
ké pviselő
ké pviselő

jeswő
főelőadó
Polgárőr egyesület elnöke
,,A Völgy TDM" elnöke

Varsás Bt. ké pviselője

zoltánné

ftí előadó

jegyzőt, ké pviselŐket, civil szervezetek vezetőit,
meghí vottat. vegauápitotta, hogy a megválasztott 5 ké pviselőbŐl mind az 5 főjelen van, a testiilet

Gönté r Gyula polgármester: köszöntötte

a

határozatké pes.

Javasolta a vegyes ügyek kereté ben a kiktildött napirendi pontok kiegé szí té sé at testvé r telePÜlé si
p ály ázat tárgyal ás ával.
kert" a ké pviselőket, hogy a meghí vóban szereplő napirendi pontok tárgyalásával- a javasolt
kiegé szí té sselegyütt- é rtsenek egyet, azt fogadják el.
A vegyes ügyekközött szereplő ví zkár elhádtási terv tárgyalását javasolta első napirendké nt.

Kapolcs közsé g önkormányzata ké pviselő-testí ilete a javasolt kiegé szí té sselhatározathozatal né lkÍ il,
egyhangú l ag 5 i gen szav azattal elfo gadta az alábbt:
N A p I R E N D E T: 1./ Kapolcs közsé g önkormányzata 2}|5.é vikÖltsé gveté se
Előadó: Gönté r Gyula polgármester
2.1

Yegyes, aktuális ügyek
a),,A Völgy TDM" Egyesületbe tag delegálása
b) Kapolcs 113. hrsz.-ú ingatlan hasznosí tására megállapodás
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c)

HESZ módosí tásával kapcsolatos partnersé gi vé lemé nyekrŐl

dÖnté s

d) Y í zkár elhádtási terv felülvi zs gé lata

Előadó: Gönté r Gyula polgármester

Napirend előtt:
Gönté r Gyula polgármester elmondta, hogy a ké pviselők megkapták a|ejirt határidejű határozat
vé grehajtásától, átruházott hatáskörben hozott dönté sekről, fontosabb inté zkedé sekről szóló
tájé koztatőt. Kiegószí té ské ntelmondta, hogy a volt nyomda é pületet az önkormányzat bé rbe adta az
Agenda Natura Kft. ré szé re. Az összegytí jtött elektromos hulladé k elszállí tásáből szé rmazó bevé telt
az iskolások kapták meg.

Kocsis Csaba ké pviselő: csak civil szervezet köthet megállapodást a szállí tásra vonatkozőan,
szál|itás folyamato s lesz.

határozat a Kapolcs Jövőjé é rt Alapí tvány megszünteté sé ről szól.
ezzel kapcsolatosan, valóban megszünteté sre került?

A 92l20I4. (IX.17.)

Mi

a

tÖrté nt

Takács Lászlóné jegyzőz a korábbi testiilet meghozta az a|apí tvány megszünteté sé rŐl a dönté st.
Minden szüksé ges dokumentumot elké szí tett,azok aláirásra kerültek, de nem lett elküldve a
Törvé nyszé kre a megszünteté si ké relem, mert a váIasztást követően a polgármester Úr ké rte, hogy
azok továbbitását fiiggessze fel, a testiilet a ké rdé stú jratárgyalja.

Gönté r Gyula polgármester: a mai ülé s napirendje lett volna az alapí tvány további sorsa,

de

Farkas György elnök nem é rt rá, ezé rt nem lett napirendké nt megjelölve.

2./

Napuend

d) Ví zkar elhárí tási terv felülvizsgálata

Gönté r Gyula polgármester: tájé koztatta a ké pviselőket, hogy az elmú It időszakban a telepÜlóst
é rintő áwí zlhelyzet miatt szüksé gessé váIt a meglé vő vizkár elhádtási terv felülvizsgálata, ezt a
Katasztrófavé delmi Igazgatőság jelezte az önkormányzatnak. A jelenlegi tervet 2011-ben a
kisté rsé gheztartoző települé sekre vonatkozóan a Varsás Környezetvé delmi é s Szolgáltató Bt. -83l5.
Gyenesdiás, Gödörházy A. u. 60.- ké szitette el. Ké t ajánlatot kapott az önkormányzat, egyik a
Varsás Bt, a másik az ,,AQUA" Epí tőmé rnöki tervezé si, szaké rté si,tanácsadási válla|kozás Szé kesfehé rvár-.

Megké rte a Varsás Bt. jelenlé vő ké pviselőjé t Gál Lajost

az í rásban megkiildött

é rajánlat

kiegé szí té sé re.

Gál Lajos: cé gük Veszpré m, ZaIa é s Somogy megyé ben is ké szí tkörnyezetvé delmi programokat,
települé sfejleszté si koncepciókat, vizkár elhádtási terveket. Jó szakemberekkel dolgoznak. A
jelenlegi tervet 2011-ben ké szí tetté k.2}t3-től sok jogszabálry váItozás volt, Kapolcs azEger-patak
miatt ,,A települé si kategóriába tartozik. A vizkfuelháÁtás terv veszé ly e|hántási é s menté si
feladatokat, é r-é sbelví zvé delmet,kül- é s belterületekre vonatkozó vé delmi tevé kenysé get is
tartalmaz. Kötelező tematikája é s mellé kletei vannak, amit jogszabá|y í r elŐ. A tervben fontos
szerepe van a megelőzé snek. Pályé uat benyú jtásához szüksé ges, hogy az önkormányzat
rcndelkezzen megfelelő terwel, nevesí teni kell a települé sekre egyé rrre szabottan a feladatokat.
JogszabáIy váItozás miatt vált szüksé gessé a 2}tl-ben ké szí tett terv felülvizsgálata, ez az ,,A"
kategóriába tartoző települé sek eseté n kötelező.
ré s zl eteit is tartalmazza.

Az

ajánlat a hatósági ellenőrzé s, egyiittműködé s

a

J

Kocsis Csaba ké pviselő: vannak-e

a környé ken referenciái a

Bt-nek?

Gál Lajos: Lesencé k kömyé ké n ké szí tettekterveket. Tavaly Úrkú t települé sen ké rté ka segí tsé güket
a vis maior páIyázat benyujtásához. A települé sek számé ra pályázatok benffitásához adnak
segí tsé get é s gyakorlati tanácsokat.

Kocsis Csaba ké pviselő: az ajánlatban szerepel, hogy a FIRE-MOON Kft.
együttműködő partnere, ők mivel

Gál

L aj

os

:

fo

a

válla|kozás

glalkoznak?

ttí zvé delemmel é s katasztrófavé del emmel

fo

glalkoznak.

Mohos Attila ké pviselő: korrekt é lrajanlat ttí nik.

Gönté r Gyula polgármester: ú gy hallotta, hogy az é v második felé től lesznek pá|yázatok, ebben
mennyire tudnak esetleg segí teni az önkormányzatnak? Az Eger patak a szé kesfehé rváiYí zigyi
Igazgatőságkezelé sé ben van, hozzájuk tartozik.

Gál Lajos: az önkormányzatok aYí zijgyi Igazgatősággal egyeztetve tudnak pályázatot benyú jtani,
a pá|yé nati cé lokat ú gy kell megltatározni, hogy a települé s által fontosnak tartott terület
fej

l

eszté sé reis

j

us

son a p é ly é aatí trámo gatásból.

Kocsis Csaba ké pviselő: mi indokolj a afelilvizsgálatot, mi alaplánké szí tik el?

Gál Lajos: az elmú lt időszakban törté nt esemé nyek, katasztrófavé delmi inté zkedé sek,jogszabályi
előí rások alapján.

Kocsis Csaba ké pviselő: a felülvizsgálat hogyan törté nik? Kijönnek a helyszí nre, mé ré seket
vé geznek, é s az ott tapasztaltak a|apján,yagy a rendelkezé sre álló dokumentumok szerint?

Gál Lajos: akatasztrőfavé delem által jelzettproblé ma alaplánké szül aterv, figyelembe veszikazt
a szempontot is, ha az önkormányzatpáIyánatot akar benffitani, akkor ahhoz is fel tudja használni.
A felülvizsgálat során jogerős vizjog tervet nem ké szí tenek,ennek költsé ge milliós nagyságrendű
költsé get

j

elentene az önkormányzatoknak.

Gönté r Gyula polgármester: ha lesz megfelelő pá|yazat az önkor"rnányzat számára, akkor majd
szeretné nek atlhoz segí tsé get,tanácsokat, javaslatokat ké mi. Nem csak a patak okoz problé mát,
hanem akömyező mezőgazdasági területekről lezú duló sok csapadé k.

Kocsis Csaba ké pviselő: az őssze| törté nt árviz ,,é Imé nyei" mé g nagyon frissek, az emberekben
nagy a felelem. Van-e arra lehetősé g, hogy az qánlatban szereplő 90 napos hatáidő rövidób
legyen. Az emberek fé lnek egy esetleges áwí zbekövetkezé sé től.
Gál Lajos: az ajánlatban90-120 napos hatáidő szerepel, a felülvizsgálatot 90 napon belül el tudják
ké szí teni,a hatósági egyezteté sekkel együtt szé tmitották a 120 napot. Szeretné k 60 napra
lecsökkenteni a vállalási időt, a hatósági ügyinté zé s, engedé lyezteté s rajtuk kí vlilálló okok miatt
elhú zódhat.

Horváth Ferenc alpolgármester: van-e hatáidő megszabva, hogy meddig kell a felülvizsgálatnak
megtörté nni?
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Gál Lajos: nincs határidő szabva, akataszttőfavé delem áItalában csak az,,A" kategóiábatartoző
települé sek eseté ben ké ri a meglé vő terv felülvizsgáIatát.
Mohos Attila ké pviselő: a terveket az önkormányzat té dté smentesen hasznáIhatja-e fel pályázat
benyfutásához?

Gál Lajos: ha egyszer a cé gük elké szí tia vizkárelháÁtás tervet é s az önkormányzat klfizeti a
költsé get, utána már nem kell é rte fizetni. Ha az önkormányzat pályázat benyú jtásához akaqa
felhasználni az ingyenes.

Gönté r Gyula polgármester: megköszönte

a ré szletes tájé koztatőt.

Horváth Ferenc alpolgármester: kinek

a

feladata

a

terr,;ben meghatározottak betartása,

alkalmazása?

Gál Lajos:

a

mindenkori polgámresteré .

Gönté r Gyula polgármester: megköszönte

Gál Lajos tájé koztatását.

17 őra 45 perckor Gál Lajos elhagyta az ülé stermet.

Kocsis Csaba ké pviselő: a másik ajánlatot a tevő ,,AQUA" ké pviselőjé vel Kaszab Giáborral
egyeztetett. Ha az önkormányzat nem tőlük rendeli meg a vizkár elháfitási terv felülvizsgálatát,
akkor tanulmányterv ké szí té sé readott ajánlatuk ví ltozik. Javasolták, hogy az Eger patak által
é rintett települé sek - Pula, Kapolcs, Vigántpetend, Monostorapáti - bizzák meg a tanulmány

elké szí té sé ve|,az ajánlat 4 települé sre vonatkozőlagtesz ajánlatot. Nagyvázsony is é rintett, hiszen
az előző áwizben nagy szerepe volt a tő átszakadásának, viszont az egyezteté sbe őket nem vonták
be akkor"

Bt. által javasolt terv szűkebb körben kimondottan a települé sre
vonatkozóan határozná meg ilz elvé gzendő feladatokat, tennivalókat. Kocsis Csaba által ismertetett
ajánlat már tágabb terülotet határoz meg. A patak üzemeltetőj e a Yizűgyi igazgatőság, az ő
feladatuk a ví zvé delemNagyvázsonytól Pulán át Monostorapátiig. Szerinte a Varsás Bt. terve
időszení bb é s fontosabb a megvalósí tás szempontjából.

Korponai Lászlrő elnök:

a Varsás

Kocsis Csaba ké pviselő. Szé kesfehé rváron voltak aYí zigyilgazgatőságon, tájé koztatástk szerint
nekik sem áll megfelelő anyagi hátter rendelkezé sükre a vizvé őelemmegvalósí tására.

Korponai Lászlő elnök a 60 napos határidő nagyon fontos, ezt kellene először megrendelni,
legyen ké sz terv egy esetleges veszé lyhelyzet eseté re.

Takács Lászlóné jegyző: nem csak az Eger patak ví zvé delme fontos, hanem a ví zelvezetők
rendbeté tele. A tanulmányterv elké szí té sea patak üzemeltetőjé nek a feladata, bár az
önkonnányzatnak is é rdeke, hogy a vizelvezeté s megoldódjon.
Gönté r Gyula polgármester: az önkormányzatoknak
lé pnek, akkor más nem fog helyettiik inté zkedni.

erre mindenké ppen áldoznt kell, mert ha nem
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Kocsis Csaba ké pviselő: a másik ajánlatot tevő cé g tud ktilön vizkárelháú tás tervet é s
tanulmánytervet is ké szí teni,de akkor 100 e.Ft helyett, akár 150 e.Ft-al is többe kerül a terv
elké szí té se.

Mohos Attila ké pviselő: jó lenne az é intett környező települé sekkel egyeztetni. El lehet-e napolni
most a dönté st, hogy melyik ajánlatot fogadja el a testület? Az idő jár, viszont jó lenne miné l előbb
megbí zni valakit.

Takács Lászlóné jegyző: február vé gé igkell testí ileti ülé st taftani a helyi szociális rendelet
módosí tása miatt, akkor is dönthet a testiilet.

Mohos Attila ké pviselő: miné l előbb egyeztetni keII az é rintett települé sekkel.

Korponai Lászlő elnök: szerint az első fontos teendő, hogy az

ké szüljön el, ami kimondottan
Kapolcsra vonatkozik, a második a tanulmányterv elké szité se, amí az összes települé st é rinti.
a terv

Mohos Attila ké pviselő: fontos ahatáidő, minól előbb dönteni kell

Takács Lászlőné jegyző: javasolta

a

a

dönté s elnapolását,

megbí zásról.

a többi

ké pviselő-testí ilettel

egyeztess enek, maj d azután hozzanak dönté st.

Gönté r Gyula polgármester: arról volt szó a tárgyalásokon, ha a települé sek egysé gesen bí znak
meg egy ajánlatot adó vállalkozást, akkor tudnak kedvezmé nyt adni. Az elhangzottak alapján a
ví zkárelháátás terv felülvizsgálatára vonatkozó dönté s elnapolását javasolta.

A ké pviselő-testtilet határozathozatalné |l<ll egyeté rtett a dönté s ké sőbb törté nő meghozatalával.

1./§apued
Gönté r Gyula polgármester: a ké pviselőkkel együtt a pé nzűgyessel előzetesen egyeztettek
költsé gveté sr őI, az í ráso s any agot mindenki me gkapta.
A közös hivatal fenntartásához átadottpé tweszköz nem lett tetvezve,

a

a

kisté rsé gitársulásnak is lesz

átadott pé nzeszkőz.

Molnár Lászlőné főelőadó: a tartalé kból kell átcsoportositari, a kisté rsé gnekátadandó összegre
kevesebbet tervezett, mint amit közöltek, a pontos összeget pár naplaküldté k meg.
Gönté r Gyula polgármester: a vizké r elhádtási terv felülvizsgálatának költsé gé t a költsé gveté sben
tervezni kell.

Molnár Lászlőné főelőadó: fejleszté sre, felú jí tásra,felhalmozási kiadásra yafi a költsé gveté sben
tewezve. Ha tudja a testület, milyen fejleszté seket akar megvalósí tani, akkor azokat nevesí teni kell.
4 millió Ft van.

A felhalmozásitartalé kban

Gönté r Gyula polgármester:
- rendezvé nyek tartására, közművelődé sre 300 e.Ft szerepel a költsé gveté sben, javasolta 400 e.Ft-ra

emelni.
- eszköz beszerzé sre 2 milliő Ft-ot javasolt
- faluké p javí tása (utcané v táblák, információs triblák kihelyezé se) 200. e Ft.
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- vizlközmő pé nzből utak javí tása, aszfaltozása, utak aszfaltozásra lehetne pályázni, ha lesz ilyen
jellegrí páIyiua\ althoz viszont tervek is kellenek, erre 500 e.Ft-ot javasolt.
- Nagy Kálmán -fé le telek rendezé ssel kapcsolatosan az önkormányzatnak is lesz költsé ge, pl.
telekalakí tási vázrqz elké szí té se,összesen 300.eFt-ot javasolt.

Kocsis Csaba ké pviselő: a költsé gveté s módosí tását jelenti-e, ha nem a nevesí tett fejleszté sre,
beruházásra fordí tja az önkormányzat

apé nzt?

Takács Lász|őné jegyző: Módosí tani kell a költsé gveté st, ha nem a kitűzött cé lra fordí tják.
Cé lszení a költsé gveté sben nevesí teni a fejleszté seket, van olyan pá|yé aat, ahol ké rik a költsé gveté si
rendelet csatolását is.

Molnár Lászlóné főelőadó: beruházási tartalé kban szerepel páIyazati önerő, a

páIyáaat

benyujtásához testületi dönté s kell.

Mohos Attila ké pviselő: a csatorna beruházásból megmaradt pé nz eseté ben mindig csak utakról
beszé lünk.

Takács Lászlóné jegyző: az elkiilöní tettpé nz kömyezetvé delmi cé lokra használhatő, utak javí tása
mellett ví zelv ezatők felú j í tására, karb antartására is használható.

Mohos Attila ké pviselő: ha utcák aszfaltozásáról beszé lünk, akkor alűoz hozzátartozlk

a

vizelvezető is, a tervek ké szí té sekorerre figyelni kell.

Molnár Lászlőné főelőadó:

a

költsé gvetós bármikor módosí thatő é v közben.

Kocsis Csaba ké pviselő: ha é v közben akar valamit a testtilet megvalósí tani, akkor lehet-e

a

költsé gveté st módosí tani?

Molnár Lászlóné főelőadó:

a szociális ellátások március 1-től módosulnak, települé si támogatások

lesznek. Rendeletet é v közben lehet módosí tani.

Kocsis Csaba ké pviselő: ha é v közben kapolcsi fiatal telket szeretne vásárolni, akkor kaphat-e
önkormányzati

támo gatást?

Molnár Lász|őné főelőadó:

a

felhalmozási tartalé kból lehet atámogatást biztosí tani.

Kocsis Csaba ké pviselő: van né gy szabad telek, ami é rté kesí thető,a helyi lakos kaphat-e
támogatást?

Takács Lászlóné jegyzőz meg kell né zni az önkormányzati rendeletet, hogyarr szőI aszabáIyozás.
Monostorapáti rendeleté ben meg van határozva, hogy az é v melyik időszakában lehet a ké relmet
benyú jtani é s milyen felté telekkel.

Molnár Lászlőné főelőadó: a Magyar Államkincstár ellenőrözte a kapolcsi óvodát, a
jegyzőkönyvet megküldté k az önkormányzatnak. Az október l-i gyereklé tszámban volt olyan
gyerek, aki után az önkormé nyzat nem igé nyelt támogatást, közben a gyereket a taliándörögdi
óvodába vitté k, az ottani önkormányzat sem igé nyelt utána támogatást. A törvé ny szerint a kapolcsi
önkormányzatnak ez a támogatás járt volna, ezé rt 1,3 millió Ft-ot pótlólag leutalnak. Az óvodát
Vigántpetenddel közösen tartotta fenn, ezé rt gyereklé tszám arányosan megoszlik az összeg,
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Kapolcsot 880.e.Ft illeti meg.
A költsé gveté sben ezt az összeget nem szerepeltette, majd csak akkor lesz a bevé telek között,ha
pé nzt megkapja az önkormé nyzat.

a

Kocsis Csaba ké pviselő: a szociális támogatásokat kivé ve a tartalé kból milyen cé lra lehet
átcsoportosí tan1'l

Molnár Lász|őné főelőadó: a szociális feladatokra kapott állami támogatást csak arra lehet
felhasználni.
Ko csis C saba ké pvis elő : a tartalé kbóI közvl|ágtásra

lehet- e fordí tani?

Molnár LászIő főelőadó: az önkormányzatközvllágí tási

cé lra ú j támogatást kapott, amit csak arra

fordí that.

Kocsis Csaba ké pviselő: árarrhálőzatbőví té sre, energiatakaré kos izzók cserójóre lehetne használni.
Dr. Vass István elnök: ha az állam akőzvllágí tás költsé gé t teljes mé rté kben ftnanszí rozza, al<kor a
tel epül é snek mi é rt é rd ek e az ener giatakaré ko s í zzők használ,ata?

Molnár Lásztőné főelőadó: van é rtelme a beruházásnak, az összegből há|őzatfejleszté s is
finanszí rozható.

Korponai Lászlő elnök: a közv|Jágtást fejleszteni kell ha van rá lehetősé g, mert sok helyen
nagy0n roSSZ.

Horváth Ferenc alpolgármester: 500 e.Ft központi pé nzből fejleszthetnek?

Molnár Lászlóné főelőadó: igen
Dr. Vass István elnök: a 20 millió Ft számlán van?

Molnár Lász|őné

fő elő adó :

termé szetesen, lekötött

beté tb en,

Dr. Vass István elnök: javasolta a polgármesternek, több banktól kellene ajánlatot ké mi, hol
é rdemes lekötni apé nzt, hátha lenne másik bank, ahol több kamatot adnának.
a kamatok hasonlóak. Aszámlavezető
bankból másik bankba törté nő utalás lehet, hogy több költsé ggel jar é s a magasabb kamat elveszik.

Molnár Lászlóné főelőadó: több helyen is é rdeklődtek már,

Kocsis Csaba ké pviselő: ha pályazatí ró cé gnek, va1y kintlé vősé g kezelőnek esetleg fizetni kell,
akkor a tartalé kbóI azoka a kiadásokra át lehet-e csoportosí tani?
Takács Lászlóné jegyzőz a tapolcai Bí róság vé grehajtóját Kovács Mihályt megké rdezte vé grehajtás
ügyben, de az önkormányzatoknak nem vállatbehajtást. É ppen olyan lehetősé gei vannak, mint az
önkormányzati adóhatóságnak, munkabé rből, nyugdí jból letiltást kezdemé nyezhet. Majd megkerdez
né hány veszpré mi behajtót is. A behajtandó összeg bizonyos száza|é káé ft válla|ják a munkát.
Földhivatalná| az ingatlan nyilvrántartásba lehet bejegyeztetni jelzálogké nt a tartozás összegé t.
Tartalé kból ftnanszir ozhatő páIy áaatí ró é s b ehaj tó cé g dija.
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Mohos Attila ké pviselő: csak gé pjármű sú lyadó tartozás eseté n van lehetősé g az autő forgalomból
való kivonására? Másik adónem eseté n nem?
Takács Lászlóné jegző: erre nincs lehetősé g.

Gönté r Gyula polgármester: az önkormányzat használt gé p vásárlására magánszemé llyel köthet-e
adás-vé teli szerződé st?

Takács Lászlóné jegyző: Magánszemé llyel köthető adásvé teli szerződé s.
Gö nté r Gyula

p

o l

gármes ter : az önkormányz

at lí zinge|het- e gé pet?

Molnár Lászlőné főelőadó: igen, 10 millió Ft összeghatárig.
Kocsis Csaba ké pviselő: ú gy tudja Yarga Csaba cé gé nekaz egyik profilja az adősság behajtás.
Tájé koztatni kell a lakosságot, hogy nagyon sok a kint lé vő adő tartozás, ez nem járhatő űt,
mindenkinek egyformán van fizeté si kötelezettsé ge, ha nagyon alacsony összeggel, dekezdlé k el az
emberek a tartozásuk törleszté sé t.

Takács Lászlóné jegyző: 50 e.Ft hátralé kkal rendelkezők listája közzé tehető a hirdetőtáblán,
vé lemé nyeszerint ez nem ösztönzi a hátralé kosokat a befizeté sre.
Gönté r Gyula polgármester: az elhangzottak alaplán javasolta

a költsé gveté s elfogadását.

í lazzászőlás, é szrevé tel nem volt. Kapolcs közsé g Önkormányzata Ké pviselő-testiilete egyhangú
dönté ssel, 5 igen szavazattal, ellenszavazat é s 1artőzkodás né lkül megalkotta a következő
U2a1,5.

(n.

15.)

önkormányzati rendeletet
az önkormányzat

20I

5

-

é vi költsé gveté sé ről

(rendelet csatolva a jegyzőkönyvhöz)
2./

Napirend

a) ,,A Völgy

TDM" Egtesületbe tag delegálása

Gönté r Gyula polgármester: az önkormányzatokat általaban a polgármesterek ké pviselik,
javaslatokat ké rt a ké pviselőktől ki legyen a megfelelő szemé ly. Horváth Ferenc, mint vállalkozó
ré szt vesz az egyesület megbeszé lé sein.Kocsis Csaba ké pviselőt javasolta.
Hozzászőlás, é szrevé tel nem volt. Kapolcs közsé g Önkormányzata Ké pviselő-testi,ilete egyhangú
I tartőzkodással meghozta a következő

dönté ssel, 4 igen szavazattal, ellenszavazat né lkül é s

5/?;aÉ . g.29.) Ökt. számú határozatot

Kapolcs közsé g Önkormán yzata Ké ,pvi selő -testül ete,,A Völ gy
TDM" Egyesületbe Kocsis Csaba kópviselőt -8295. Kapolcs,
Ilona malom 1.- delegálja
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Megbizza

a

jegyzőt,hogy az egyesület elnöké t

a dönté sről

tájé koztassa.

Felelős: Takács Lászlőné jegyző
Hatáidő: 201 5. február 1 0.

,,A Völgy TDM" Egyesület é s az önkormányzat kazatti megállapodós

Dr. Vass István elnök: az egyesület é s az önkormányzat között korabban lé trejött

egy
megállapodás, azt kellene aktualizálni. A korábbi egyezteté s szerint az egyesület fizetí a volt
közé pső iskolában( Kossuth u. 64.) működő helyisé g rezsiköltsé gé t, -a villanl é s vizet.- A villany
átí ratása az egyesület nevé re, folyamatban van. A ví z fogyasztás nagyon minimális, ebben az
esetben nincs sok é rtelme a számlaftzető módosí tásának.

Takács Lászlóné jegyző: felolvasta az eredeti megállapodást, ami 2013, Il.2l-é nkelt.
Mohos Attila ké pviselő: meddig szől amegállapodás?

Dr. Vass István elnök: a páIyé aat utolsó kifizeté si ké relmé nekbeadásától számitott 5 é vig kell
üzemeltetni, fenntartani az é pületet.. Az utolsó kifizeté si ké relmet 2014. novemberben adták be.
Ké rte az önkormányzatot, hogy a Bakonykarszt-nál ne kelljen az egyesület nevé re az őrát átí ratni,
mert nagyon minimális a fogyasztás. Van-e arra lehetősé g, hogy az önkormányzattovábbszámlánza
a ví z költsé get?
Mohos Attila ké pviselő: szabályos-e, hogy az önkormányzat tovább számlázza a ví z költsé get az
egyesületnek? Az é pületnek van-e biztosí tása? Kisebb karbantartások kinek a kötelessé ge?
Nlolnár Lász|őné főelőadó: termé szetesen effe van lehetősé g.
Gönté r Gyula polgármester:
egyesület fizeti,

a

jelenlegi megállapodás módosí tását javasolta, a villany költsé gé t az

Dr. Vass István elnök: az az áItalános gyakorlat, hogy ingatlan bé rleti szerződé s eseté n az é piJletet
a tulajdonos biztosí tja, a benne lé vő eszközöket a bé rlő.

Takács Lász|őné jegyző: a bé rlő kötelezettsé ge az é pületen a kisebb karbariartások elvé gzé se,
10.000.-ft. alatti összeget javasolt meghatározni. A jelenleg é rvé nybenlé vő megállapodás
módosí tása helyett cé lszení bblenne teljesen ú j megállapodást ké szí teni.

Gönté r Gyula polgármester: javasolta a fenti javaslatok figyelembevé telóvel ú j egyiittműködé si
megállapodás elké szí té sé t,
amivel megbizza a testtilet a jegyző asszonyt. Testület bizza meg a
m e gá1l apo d ás aláir ás ár a.
Hozzászőlás, é szrevé tel nem volt. Kapolcs közsé g Önkormányzata Ké pviselő-testtilete egyhangú
dönté ssel, 5 igen szavazatta|, ellenszavazat é s tartőzkodás né lkül megltozta a következő

10
6 t2015.

(I.29.)Ökt.számú határozatot
Kapolcs közsóg Önkormányzata Ké pviselő-testtilete az önkormányzat é s,,AVölgy
TDM" Egyesület között 2013. november 2I-é n lé trejött megállapodást módosí tja.
Önkormányz at által üzemelteté sre - 5 é vre 2019. november 3l-ig - átadott Kapolcs,
Kossuth u.66.sz. - 113 hrsz- volt iskolaé pület üzemelteté si költsógeitviz, villany
üzemeltető fizeti. Üzemeltető köteles gondoskodni az é pület jó karban tartásaról,
1 0. 000. - ft . ö s szeg erej é i g ki sebb karb antartási munkák elvé gzé sé ről.
Ké pviselő-testület megbizza jegyzőt a megállapodás elké szí té sé re,a polgármestert a
megáll apod ás aláir ásár a.
Felelős: Takács Lászlőné jegyző
Gönté r Gyula polgármester
Hatándő: 20I 5. február

1

0.

19 őra 45 perckor dr. Vass István elnök elhagyta az ülé stermet.

4 U\SZ módosí tásával kapcsolatos partnersé gi vé lemé nyelcről dönté s
Gönté r Gyula polgármesterz a Nagy Kálmán -fele folyamatban lé vő ügyrőI a jegyző asszony
ké szí tett egy átfogó feljegyzé st. A ké pviselőkkel helyszí ni bejáráson voltak. Javasolta, hogy a
testiilet ne hozzan a mai ülé sen erről dönté st. Nyí rő Lajos megfellebb ezte a helyi é pí té si
szabályzatot, nem é rt egyet azzal, hogy az ú tszé lesí té saz Ő tenileté t is é rinti. Megpróbál
szemé lyesen beszé ini vele, mielőtt a testtilet dönt, lehet, hogy akkor máské ppen viszonyul a
dologhoz. Az ilt engedé ly né lkril é pült, fennmaradási engedé lyt kell ké mi, kinek a költsé ge lesz é s
mennyibe kerül azt mé g nem tudják. Minden é rintetett össze kellene hí vni é s megpróbálni
egy eztetni. Javasolta a felmerült költs é gekről megáll apodás elké szí té sé t.
Kocsis Csaba ké pviselő: a megosztási vázrajz elké szí té sé velkapcsolatosan é s egyé b, az
felmerülő költsé gek viselé sé rőlaz é intettekkel kell egy megállapodást kötni.

Takács Lászlóné jegyzőz Elmondta, hogy kötöttek

megállapodást

iggyel

az

é rintett
ingatlantulajdonosokkal. Megállapodás alapján a helyi é pí té siszabáIyzat módosí tásával kapcsolatos
költsé get az ingatlantulajdonosok vállalták, melyet be is ftzettek. A telekalakí tás költsé gé t az
önkonrrányzat vállalta. Az aszfaltos ú tra vonatkozóan csercszerződé st kí vánt kötni az előző
ké pviselő-testület. Az ingatlanokat felé rté keltetté k,a lekedtett területek é í té kéat szaké rtő 200Ftlm2 árbanhatározta meg. Akkor nem volt szó a fennmaradási engedé lyhezűtterv elké szí té sé ről.

Gönté r Gyula polgármesterz az é rintettekkel törté nt egyezteté s után javasolta a dönté st meghozni.

Horváth Ferenc alpolgármester: ha most nem akarja a Nyí rő Lajos elfogadni a felajánlott
lehetősé get, akkor szerinte az egyezteté s után sem fog a vé lemé nye változn|
Gönté r Gyula polgármester: javasolta, hogy az ingatlan tulajdonosokkal törté nő egyezteté s után
hozzon a testiilet dönté st

a

helyi é pí té siszabá|yzatrőL.
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HozzászőIás, é szrevé tel nem volt. Kapolcs közsé g Önkormányzata Ké pviselő-testülete egyhangú
dönté ssel, 4 igen szavazattal, ellenszavazat né lkí ilé s 1 tartózkodással meghozta a következő
7t2015. (I.29.) Ökt. számú határozatot

Kapolcs közsé g Önkormán yzata Ké pviselő-testülete
felhatalmazza apolgármestert, hogy a helyi ópí té siszabályzat
elfogadása előtt szemé lyesen egyeztessen Nyí rő Lajosné val
- 340 hrsz-u - ingatlan tulajdonosával. A többi é rintettet
í rásban tájé koztassa a felmerülő további költsé gekről.
Felelős: Gönté r Gyula polgármester
Határidő: folyamatos
B ej

el

ent é s e k, t áj é ko zt atá s

Korponai LászIő elnök: ké rte, hogy

a

testületi ülé sek napirendjé ről

is küldjenek neki

í rásos

anyagot, ha ez lehetsé ges.

Gönté r Gyula polgármester: a 2015. é vben tervezett kulturális programokkal kapcsolatosan
elmondta február 13-14-15-i időpontra tervezté k a falusi disznővágást., szombati napon lenne ma9a
a disznóvágás, előtte é s utána nap kí sé rőprogramok lenné nek.
A té li esté k rendezvé ny kereté ben a helyben é lő Kondor Laci bácsi fotóiból nyí lna kiállí tás. Ezzel
kapcsolatosan fotó páIyázatot hirdetnek meg, ami é v közben folyamatos lerrrre, kapolcsi ké peket
várnak, különböző é vszakokból. Újra tervezik egy kapolcsi naptár elké szí té sé t,ami már korabban is
volt, a beé rkezett legjobb ké pek közül választanának az aőott hónaphoz fotót,
Gondolkodtak valami olyan szakkör jelle$í tanfolyam, elfoglaltság megszervezé sé n, ami sok
embert megmozgatna. Monostorapátiban most Dezső István tart kosárfonó tanfolyamot, nagy sikere
Van.

Gönté r Gyula polgármester: az ingatlanra vonatkozóan a mú lt é vben vé teli ajánlat é rkezett,
közben kidenilt, hogy a terület nem osztható meg, mert emiatt rendezé si tervet kellene módosí tani
é s közben a vé teli ajánlatot is visszamondta az é rdeklődő.

Takács Lászlőné jegyző: a testtilet

a

2014. jú nius 11-é n tartott ülé sen az 58l20l4.számű
határozatában döntött az önkormányzat tulajdonában lé vő 2 ha 1112 m2 nagyságú szántő é s gyep
művelé si á96 ingatlan megosztásáról. A megosztással Kajtar István foldmé rőt bizták meg, a
megbí zás költsé ge 95.000,-Ft volt. Ebben az esetben a jegyző saját települé se ügyé ben nem járhatott
el, ezé ri eljarő hatóságké nt kirendelté k a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal illeté kes
igyinté zőjé t, ők megállapitották, hogy a terület nem osztható meg, mert oda tervezté k az elkerülő
utat. A telekosztás nincs összhangban a helyi é pí té siszabá|yzattal, ezré t azt elutasí tották.

Korponai Lász|ő elnök a polgárőrsé g egy országos akció kereté ben emlé k fát

szeretne ültetni,
amit ők gondoznának. Ké rte a testtiletet,határozzák meg hova ültethetik, ők a játszőté mé l lé vő ré szt
gondolták. Az í dei é vben a március 15-i ii:nnepsé get az egyesület rendezi, a fa elülteté sé taz
ünnep sé g után tewezté k.

Gönté r Gyula polgármester: ebben az é vben jú lius 28-aI a települé s egylk lakója ,,Kurdi Bözsi
né ni" 100 é ves lesz. Jelenleg nem Kapolcs lakik, hanem alányání t Veszpré mben. Arra gondolt a
települé s lakossága is mé ltó módon felköszönthetnó.

I2

Takács Lászlóné jegyző: a Miniszterelnök Úr minden 90, 95, 100 é ves magyar állampolgárnak
küld hivatalos oklevelet, amit általaban a polgármester ad át. Az é rtesí té staz állandő lakóhelyre
ktildik,az ottani polgármester adja át az oklevelet. Nincs akadá7ya, hogy a kapolcsi polgármester is
felköszöntse egy csokor virággal, oklevé llel az ünnepeltet.

Gönté r Gyula polgármester: ebben az é vben március 9-é n lesz 25 é ve, hogy dr. Tóth József
háziorvos itt praktizál. Nagyon lelkiismeretes munkát vé gez, ezé rt ar::a gondolt a települé sek lakói
nevé ben ezt meg kellene neki köszönni egy kis ünnepsé g kereté ben. Vigántpetend é s Taliándörogd
polgármestereivel

e

gy eztet ezzel kapcsolato san,

Gönté r Gyula polgármester: tudomása szerint az önkormányzatnak lehetősé ge lesz testvé r
települé si pályé uat benyú jtására, ennek kereté ben találkozók, programok lebonyolí tásának
költsé geihez lehet támogatást igé nyelni. Az összes pályé aati keret 25.000 euró. ApáIyé aat I00 %ban támogatott, a beadási hatáidő 20t5. március 1. Kapolcs testvé r települé se Mákófalva. A
páIyázat benyú jtásának nem felté tele működőké pes együttműködé s, vagy aláí rt testvé r települé si
megállapodás.

Más napirend nem volt. Gönté r Gyula megköszönte

a ré szvé telté s az ülé st 20 őra 45 perckor

bezárta"

K. m. f.
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