Szám: 1404-312015.

J"gyzőkönyv
Ké szÜlt: KaPolcs kÖzsé g Önkormányzata
Ké pviselő-testrilete 2015.március 27-é n(pé nteken)
18.30 órai kezdettel megtartott rendkí r,rili
,ryitv,í nos ülé sről

Az ülé s helye: Polgármester Irodája Kapolcs, Kossuth
u.62.
Jelen vannak:
Gönté r Gyula
Horváth Ferenc
Dobosi Ferenc
kocsis csaba

MohosAttila

polgármester
ké pviselő
ké pviselő
ké pviselő
ké pviselő

Tanácskozási joggal jelen van:
Takács Lászlőné
Korponai Lászlő
Nyári Jenő

Jegyzőkönywezető:
szaller zoltánné

jegyző
Polgárőr Egyesület elnöke
Roma Kisebbsé gi Önkormányzat Elnöke
ftjelőadó

Gönté r Gyula polgármester: köszöntötte
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Kocsis Csaba ké PviselŐ: javasolta napirendké nt
tárgyalni aközté iszoborral kapcsolatos té mát.

§:**ái:it--""#r:iffit::ké pviselő-testülete

határozathozatal né lkül, egyhangú lag 5
igen

NAPIRENDET:L,lKaPolcskÖzsé gÖnkormányzataKé pviselő-testi,ileté nekönkormányzati
rendelete M avar é s kerti hulladé k nyí ltté ri
eg"tJ.e.o'r
Előadó: Gönté r Gyula polgármester
2./ Roma nemzetisé €
i önkormán

yzattal együttműködé si megállapodás

Előadó: Gönté r Gyula polgármester
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Közbeszerzé si Terv elfoga,dása
Előadó: Gönté r Gyula polgármester

4./ Yegyes, aktuális

ügyek
Előadó: Gönté r Gyula polgármester
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Napirend

Gönté r Gyula polgármester: minden ké pviselő megkapta az előteqeszté st, a rendelet tewezet
tartalmazza az é geté sszú áIyait, időszakát, az é gethető hulladé k meghatározását, a kiszabható
bí rság maximális összegót.

Takács Lászlóné jegyző: március 5-től változott a jogszabály, az önkormányzatnak a belterületen
törté nő kerti huiladé k é geté sé revonatkozőan kell rendeletet alkotni. A rendelet tervezetben
szabáIyozva van az é geté sidőszaka, vasárnap é s ünnepnapon nem lehet é get. A kiszabható bí rság
maximális összege 150 ezer Ft. A kültenileti ingatlanon törté nő é geté shez a Katasztrőfavé delmi
Igazgatősághoz kell 3000,-Ft-os illeté kbé lyeggel ellátott ké relmet benyú jtani a tervezett időpont
előtt 10 nappal, akik 5 napon belül elbí rálják el a ké relmet.
Kocsis Csaba ké pviselő: naponta

1B óráig lehet é getni?

Korponai Lász|ő elnök: szerinte elé g amegltatátozott idő az é geté sre,figyelembe kell venni, hogy
a tljzet ú gy hagyják az emberek, ne legyen már parázs, sz7h,ra miatt nehogy baj törté njen. Aki a
rendeletet megszegi bí rsággal sú jtható. Milyen módon kell a jegyzőt erről é rtesí teni? Elé g ha
telefonon felhí vja é s közli até nyt,le kell fenyké pezni, vagy tanú kkal kell bizonyí tani?
Horváth Ferenc alpolgármester:

a

lakók hogyan fognak erről é rtesülni?

Takács Lászlóné jegyző: felkerül a honlapra é s szórólapon keresztiil, amin szerepel az é geté sre
engedé lyezett időpont, az é geté stbizonyí tani kell fotóval, vagy tanú nyilatkozattal.
Dobosi Ferenc ké pviselő: a 18 óra időpontot meg lehet hosszabbí tani? Ő is dolgozik, ké sőn é rhaza
é s mé g azuté n akar a kertben tevé kenykedni, sokáig világos van.

Horváth Ferenc alpolgármester: a kültenileten törté nő é geté snekvan-e valamilyen tárgyi
felté tele? Az oltáshoz szüksé ges eszközökre gondolt.
Takács Lászlőné jegyző: a ké relem nyomtatványon fel kell sorolni milyen eszközökkel
gondoskodnak a űz tov áhbterjedé sé ről.
Mohos Attila ké pviselő: egyeté rtett aűzgy$tási időpont meghosszabbitásával.

Korponai Lászlő elnök

a szomszé dokra is

figyelni kell, tekintettel kell lenni rájuk.

Mohos Attila ké pviselő: 20 őráig javasolta az é geté sengedé lyezé sé t.

Horváth Ferenc ké pviselő: 19 őra 30-ig javasolta.

Kocsis Csaba ké pviselő: javasolta, hogy a lakossági tájé koztatőban a komposztálás fontosságára is
hí vják fel az emberek figyelmé t (esetleg Vásárhelyi Juditók segí tsé gé tké rve a tájé koztatő
elké szí té sé ben)

Gönté r Gyula polgármester: az elhangzott javaslatok alapjan ké rte a ké pviselőket, hogy
tervezetet aűzgyt4tási időpontjának módosí tásával -18 óra helyett 19 őra 30- fogadják el.

a rendelet
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Hazzászőlás, é szrevé tel nem volt. Kapolcs közsé g Önkormán yzata Ké pviselő-teshilete
egyhangú
dÖnté ssel, 5 igen szavazattal, ellenszavazat é s tartőzkodás né lküí megalkotta
a következő

4l20l5. (III. 31.) önkormányzati rendeletet
kapol cs köz sé g Önkormányzata ké pvis elő -testtilete
aZ avar é s kerti hulladé k nyí ltté rié getósé ről szóló rendeletet a
j egyzőkönyvhöz
csatolt formában elfogadj a.
2./

Napirend

Takács LászlÓné jegyzőz

az Aht.

nemzetisé gi önkormányzatmfu

változása miatt

kell a megállapodást módosí tani. A roma

meg!árgyalta az ülé sé n, ők elfogadiák.

NYári Jenő elnÖk: kellene a kisebbsé gi önkormányzatnak egy irodahelyisé g, tulajdonké ppen
nincs
szé k, asztal, számitőgeP, nincs bejelentett cí me ."* -á, önkormánfatuknak. Különböző
PálYé natakat lehetne beadni, tudomása szerint most is van olyan pályá)at, ami őket is é rinti

kömyezet szé pí té srelehetne pé nzt szerczni,

Kocsis Csaba ké PviselŐ:

a volt

hivatali helyisé gben van-e olyan hely, amit használhatn ának?

Takáes Lászlóné jegYzŐ: a volt hivatali helyisé get hé tft'i napon veszik igé nybe,
akkor van a közös
hivatalnak ÜgYfólfogadása. Problé mát jelent a frí té s,villanykályhak v-annak, é s az
csak akkor
meiegí t ha előző nap bekapcsolják.

korponai Lászlő elnök: a

szervezetek a saját tulajdonukban lé vő é pület felú jí tására pályazhatnak.

Takács Lászlóné jegYzŐ: a nemzetisé gi önkorm ányzatok a állami támogatást a korábbi
é vek
gYakorlata szerint KaPolcson é s Monostorapátlban is rendezvé nyekre
trasÁatiar. fel, mivel nern
rendeikeznek helyisé ggel, nincs működé si költsé gük.

NYári Jenő elnÖk: tÖrvé nYben meg van határozva, hogy a helyi önkormányzatnak kell helyet

bizto sí tani a kis ebb sé gi önkormányzat

működ é sé hez.

GÖnté r GYula Polgármester: korábban is beszé ltek már róla, hogy a volt közé pső iskolaná1
lé vő
gazdasági irodát használha,tj ák.

KorPonai LászIŐ elnÖk: most a polgárőrsé g használja, de kipakolnak belőle,
amire a kisebbsé gnek szüksé ge van ott hagyják

Mohos Attila ké PviselŐ: az é intettek közösen

né zzé kmeg

mi

azokat a bú torokat,

van a helyisé gben, amire a

kisebbsé gnek szÜksé ge van aá otthagyják a polgárőrök, a többiáolgot pedig
elviszik onnan.

GÖnté r GYula Polgármester: már választás után felajánlotta a kisebbsé gnek, hogy
használhatják a
volt gazdas ági irodahelyisé gé t,de azőta senki nem jött megné zni.

Takács Lászlóné jegYzőz a roma nemzetisé gi önkormányzat tulajdonában semmilyen
használati
eszköz, gé p, bú tor nem volt, ilyen beszerzé sé re nem került sor.
Kocsis Csaba ké pviselő: van működé si szabályzatuk?
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Takács Lászlőné jegyző a roma nemzetisé gi önkormányzat rendelkezik szervezeti é s működé si
szabáIyzattal.

Gönté r Gyula polgármester: ké rte az egyittműködé si megállapodás elfogadását.
Hozzászőlás, é szrevé tel nem volt. Kapolcs közsé g Önkormányzata Ké pviselő-testülete egyhangú
dönté ssel, 5 igen szavazattal, ellenszavazat é startőzkodás né lkül meghozta a következő
181201

5. UI|.27 .) Ökt .számú határozatot
Kapolcs közsé g Önkormanyz ata Ké pvi s elő-testiilete a nemzetis é gek j o gairÓl
sző|ő 2011. é vi CLXXXIX. törvé ny 80. § (2) beke.zdé sé benbiztosí tott
jogköré ben eljárva a Kapolcs Roma Nemzetisé gi Onkormányzatta| - a
határ ozat mellé kl eté b en fo glalt - E gyüttműködósi Megáll apodást köti,
Önkormányzat felhatalm azza polgártnestert az Együttműködé si
Megállapo d ás aláí r ásár a.

Felelős: Gönté r Gyula polgármestert
Határidő: 2aI5. március 31.

3.1Napirend

Gönté r Gyula polgármester az előterjeszté st megkapták a ké pviselők. A jelenlegi helyzetben az
önkonnányzat nem akar olyan beszerzé st megvalósí tani, ami közbeszerzé s hatálya alá tartozí k.
Akkor kell majd módosí tani, ha kií rják a falugondnok autó beszerzé sé re apályázatot. Az autó é rté ke
várhatóan 8 millió Ft körül lesz"
Horváth Ferenc alpolgármester: ez bnttí ő,vagy nettó é rté k?
Takács Lászlónó jegyzőz nettó é rté ketkell figyelembe venni.

Gönté r Gyula polgármester: ké rte a ké pviselőket

a

határozatmefltozatalára.

HazzászőIás, é szrevé tel nem volt. Kapolcs közsé g Önkormányzata Ké pví selő-testiilete egyhangú
dönté ssel, 5 igen szavazattal, el|enszavazat é s tartőzkodás nólkül meghozta a következő
19/2015. (|U,.27 ")

Ökt .számú határozatot
Kapolcs Közsé g Önkormán yzata Ké pviselő-testí ilete
2015. é vben nem kí ván közbeszerzé si eljárást lefolflatni.

4"l

Napirend

a) falugondnoki autó pá|yázat

Gönté r Gyula polgármester: javasolta a kepviselőknek, hogy a majd megjelenő falugondnoki autó
pá|yí zatbeadásával bizzanakmeg egy páIytnatí rő cé get. A megjelené stőI számitva lehetŐleg miné l
hamarabb be kell nyú jtani a pályázatot, a beé rkezé sisorrend alapján fognak dönteni. A korábbi
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é vekben ez volt a gyakorlat. A mostani falugondnoki autó pá|yánatot Henn Zsolt nagyvázsonyi
szakember ké szí tette el. Beszé lt vele é s vállalja apályázat elké szí té sé t,aminek a költsé ge 75 ezer
Ft+ ÁFA lenne. Javasolta a testületnek, hogy bí zzí kmeg.

Mohos Attila ké pviselő: a pályé aat mé g nem jelent meg, több nem hivatalos forrásból kapott
információt.

Gönté r Gyula polgármester: a páIyazathoz működé si engedé ly, szakmai progfam keII, az MVHnál regisztrálni kellett, ott Márványné regisztrált az önkormányzat nevé ben. Az ngyfé Ikapun
keresztül meghatalm azottké nt tud belé pni.

Takács Lászlőné jegyző elmondta, hogy a szakmai programot é s a jogerős működé si engedé lyt
másol atát átadták a pol gármesternek.

Korponai Lászlő elnök: a polgárőrsé g ké pviseleté ben a mai napon volt az MVH-nál, jelszót
kapott é s a saját ügyfé lkapuján kereszttil be fud lé pni. A civil szervezetekné l is sok cé g ad ajánlatot
a p ály é nat elké szí té sé re.
Gönté r Gyula polgármester: javasolta a ké pviselőknek bí zzák meg Henn Zsoltpá|yázatirőt a
falugondnoki autó pályázatának elké szí té sé vel
é s benyú jtásával, ha kií rják, akkor miné l korábban
be lehessen adni.

Hazzászőlás, é szrevé tel nem volt. Kapolcs közsé g Önkormányzata Kepviselő-testiilete egyhangú
dönté ssel, 5 igen szavazaltal, ellenszavazat é startőzkodás né lkiil meghoztaa következő
2a
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Ökt .számú határozatot
Kapolcs közsé g Önkormán yzata Kepvi s elő-testiil ete az MVH
által kií rásra kerülő falugondnoki autó beszerzé sé re páIyáaatot
kí ván benyú jtani.
A pályázat elké szí té sé velé s beadásával megbizzaHenn Zsolt
-829 I . N agyváz s ony, P ető fi u. 7 - p ály ázatí rőt. P áIy ázatir ő áItal
közölt megbí zási dí j összegé t 75.000.-ft. + ÁFA összeget
kö lts é gveté s é b ő1 b izto sit1 a. P ály áaat kedv ező elbí r áIás a e s eté n
tovabbi 75.000.-ft. + ÁFA összeg kerül kifizeté sre.
Felhatalmaz za a polgármestert a további inté zkedé sek
megté telé re.
.

Felelős: Gönté r Gyula polgármester
Határidő: folyamatos
b) Gönté r Gyula terület bé rlé siké relme

Gönté r Gyula polgármester: elmondta a ké pviselőknek, hogy az
területeket bé relni az önkormányzattőI,

áú Iatai :artásához szeretne

ehhez ké rte a támogatást.

Takács Lászlőné jegyző: ennek nincs akadálya, bé rleti szerződé st kell kötni.
Mohos Attila ké pviselő: a ,,K;j-hé r,nál" a kertek vé gé benlé vő területekről van szó?

/
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az é irtltett terÜleteket é s azután
Kocsis Csaba ké pviselő: helyrqzí szám szeint ki kell gyűjteni
döntsön

a testtilet.

Dobosi Ferenc ké pviselő: azokról az önkormányzatiterületekrŐl

van szÓ, amit valaki szí vessé gi

alapon használ, a terület rendbe té tele fejé ben?

Gönté r Gyula polgármester közölte,

hogy

aÍ :iőI a területről

beszé l, Javasolta a ké relmé ről

következő ülé sen targyalni.
c) közté ri szobor pá|yázat

kőzté i szobor pályázat, ami 1z
Kocsis Csaba ké pviselő: tudomása szerint kií rásra kerül egy
100 %-o,, a pilyázaton minden költsé g
önkormányzatnak nem jelenten költsé get. A támogatás
leendő tulajdonosának nYilatkozni kell, hogY
elszámolhat ő. A z önkormányzatnak, áirrt u szoboi

A szobor elhelyezé sé rea bolt elŐtti
vállalja a szobor gondozását, a környezeté nek karbantartását.
terüleiet gondolta. A támogatás összege 5 millió Ft,

1948-as emlé kművet' ott is
Korponai Lásztó elnök: marcius 15-é n a polgárőrök megkoszoú ztáka
előtii cigány pdmás szobránál, Az 1948_as
1ehetne egy emlé khelyet kialakitani, vagy á mtt
hanem egyhé ui tulajdonban van,
emlé kmű-a temetőben ialálható, ami nem közterület,

malmokhoz, Patak'hoz
Kocsis Csaba ké pviselő: egyhí ű ts pá|yé nhat A települé shez kapcsolÓdó
A
javaslatot a helYszí rrre,
kapcsolódó té mákra gondolt. Ké rte a tesület tagjait tógyenek
benyú jtásának határidej e május 3 1,

PáIYázat

Korponai Lász|ő elnök: biztosan lesz rá igé ny,
páIyázat, vállalta a pé lyázattal
kocsis csaba ké pviselő: ebben a té mában minden é vben van
kapcsolatos ré szletes információk beszerzé sé t,

d)Veszpré mMegyeiFalugondnokokEgyesületetámogatásiké relme
Gönté r Gyula polgármester:

a Veszpré m

Megyei Falugondnokok Egyesülete támogatási ké relmet

nyú jtott be.

é s Sáska önkormányzata 5,000,_Ft
Takács Lászlóné jegyző: szakmai segí tsé getadnak. Hegyesd
támogatást szavazott meg.
j avasolta,
Gönté r Gyula polgármester: 5000,_Ft támogatás megállapí tását

zsé g Önkormányzata Ké PviselŐ-testÜlete egYhangu
Hozzászőlás, é szrevótel nem volt. Kapolcs kö,,urtőikodás
né lktil meghozta a következő
dönté ssel, 5 igen szayazatta1, ellenszav:ú at é s
21 12015. oJ.I"27 .)

Ökt

.szám ű

határozatot

kí vüli
Kapolcs közsé g önkormanyzata Ké pviselő_testiilete az áI1atnháatartáson
3l20l4, (IL15,)
forras átvé telé reé s átaőására vonátkozó szabályokról szőIő
Veszpré m Megyei
önkormányzati renáelete (a tovabbiakban: Ör.) alapján a
egyszeri 5,000 Ft,, azaz
Falugondnokok Egyesületé i _8247. Hidegkú t, Ifiú ság u. 3.Ötezer forint összeggel támogatj a.
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támogatás kifizeté se egy összegben utalással törté nik az Egyesület bankszámlája
javára.
Atámogatás cé lja: az egyesület szakmai munkájával kapcsolatos költsé gekhezvalő
hozzájáralás"
A felhasználás határideje: 2015. november 30,
Az Egyesület a támogatásról 2015. december 31- ig köteles elszámolni.
Utasí tja a polgármestert, hogy fenti támogatásról a Ké pviselő-testület dönté sé nek
megfelelő tartalommal kössön megállapodást az Egyesülettel, ami terjedjen ki az
Or.4. § (2) bekezdé sé benmeghatározottakra.
Utasí tja a jegyzőt, hogy amegállapodás megköté sé t követően inté zkedjen fenti öszszegkiftzeté sé ről.
Utasí tja a polgármestert, hogy az elszálmolás benyú jtásáről, illetve annak elmaradásáról számoljon be a Ké pviselő-testtiletnek.

Felelős: Gönté r Gyula polgármester
Takács Lászlőné jegyző
Határidő: 2015. december 31.

klás napirend nem volt. Gönté r Gyula polgármester megköszönte
az ülé st bezárta

a ré szvé telt é s 19 óra 55 perckor

K. m. f.
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