
t
l

Szé tm: 1404-412015.

J.gyzőkönyv

Ké szÜlt: KaPolcs kÖzsé g Ónkormé nyzataKé pviselő-testülete 2}t5.április 30-an
(csÜtÖrtÖkÖn) 18,30 Órai kezdettel megtartott rendkí vüli nyiivános ülé sről

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

Jelen vannak:
Gönté r Gyula
Horváth Ferenc
Dobosi Ferenc
kocsis csaba
Mohos Attila

Tanácskozási joggal jelen van:
Takács Lászlőné
Korponai Lászlő
Dr. Vass István

Jegyzőkönywezetőz

polgármester
alpolgármester
ké pviselő
ké pviselő
ké pviselő

jegyző
Polgárőr egyesület elnöke
,,A VölgyTDM" elnöke

Takács Lászlőné  jegyző

_G:"1:_'GYula Polgármester: kÖszÖntötte a jegyzőt,ké pviselőket, civil szervezetek vezetőjt.MegállaPÍ totta, hogY a megválasztott 5 ké pviselőből 
'mind 

az'5 fő jelen van, a testtilethatározatké pes.
Javasolta a vegYes ÜgYek kereté ben 2 pályázatról kell dönteni, támogatói nyilatkozatot javasol
adni a Polgárőr egYesület gé pjármű ieszerzé sé hez, rekultiválásra vonatk oző megállapodásjavasolta elfogadni.

KaPolcs kÖzsé g Önkormányzata ké pviselő-testiilete határozathozatalné ll<ul, egyhangú lag 5igen szavazattal elfogadta az alábbi:

N A P I R E N D E T: 1./ Kapolcs közsé g Önkormányz ata 2014-2019 é vi Gazdaságs
Programja

Előadó: Gönté r Gyula polgármester

2.1 Yegyes, aktuális ügyek

Előadó: Gönté r Gyula polgármester
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1./Napirend:

Gönté r Gyula polgármester elmondta, hogy a ké pviselők megkapták az önkormányzat

20t4-201g- é vi gazdáság programját. Ké rte hozzászŐIásokat, é szrevé teleket.

Kocsis Csaba ké pviselő: elmondta, hogy sok javaslata van a gazdaságs programhoz, a

kiküldött anyal egy áItd,ános összefoglaló, nincs bent konkré tum.

Takács Lász|őné  jegyző elmondta, hogy a gazdaság programot a testületi ülé seken

elhangozottak alapján állí totta össze. ng' hónappal ezdőtt kiküldte vé lemé nYezé sre, de

javasú t nem é rkeátt. A programot 2015. április 27_1,gel kellett volna fogadni.

Gönté r Gyula polgármester javasolta egyenké nt menjenek vé gtg a programon.

Kocsis Csaba ké pviselő a bevezetőné l javasolta meghatározni mi a kÖtelező fe|adata az

önkormányzatnak, mi az ami ezen tul van. kapolcs elöregedő települé s , fialalok kevesen

maradnak itt. Lakossági fórumot kellene összehí vni, é s megismemi a lakosok vé lemé nYé t.

dr.Vass István A Völgy TDM. elnöke a falu gazdasági programjába kell beé PÍ teni az

elké pzelé seket. 6 hónapáatt nem sikerült összeállí tani egy gazdasági programot. Vé lemé nYe

szerint lassan haladnaÉ  a dolgok. Cé l a fejleszté si irány meghaté rozása, vé lemé nYe szerint el

ke|l fogadni a gazdasági programot é s ké sőbb konkretizálni ke1l_

Kocsis Csaba ké pviselő olmondta, hogy nem tudta, hogy 6 hónap alatt kell elfogadni a

gazdaságprogramot. Fontosnak tartjabelefo galmazní  amit meg akarnak valÓsí tani.

Gönté r Gyula polgármester: többször foglalkoztak ezekkel a té makkal, ezt nekik kell

elfogadni nem biztos, hogy falug$ilé st kell ezé rt összehí vni.

Mohos Attila ké pviselő azt keII eldönteni, ho gy a gazdaságí  pro gramot elfogadhatónak

tartják-e?

Takács Lászlóné  jegyző: a gazdasági programot el kell fogadni, ké sőbb lehet módosí tani,

kiegé szí teni.

Kocsis Csaba ké pviselő egyeté rt azzú , hogy most elfogadják a gazdasági programok é s

lakossági fórumon ismerteiik, 2015. decemtrer 31-ig kiegé szí tlk, az alabbi javaslatokkal.

Közsé gké p-közsé gfejleszté sné l fontosnak tartja lé trehozri a helyi é rté ktárat, é Piletekné I az

é pfté sí ei-el"mek'm"g artásáttervek ké szí té sé t, külső megjelení té shez támogatás biztosí tását.

Fijleszté sekné l kutai, források felú jí tását, sé dány felú jí tását, patak megkÖzelÍ té sé nek

biztosí tását. onkormányzati é pi|eí ek iecskeházké nt törté nő felhasznosí tását. Óvoda konYha

felú jí tását, eszközök bőszerzé ié t, rendezvé nyek alkalmával törté nő hasznosí tását. Csigahán-

Malom é pületé nek hasznosí tását. Kőzbiztonságnál a közlekedé s biztonságának javí tását.

Kőzigazgitásnál on-line ügyinté zé s lehetősé gé nek biztosí tását, ÖnkormánYzati honlaP

-"gují tarat, gyorsabb inteáót biztosí tását. Turizmus fejleszté sné l: szálláshelY fejleszté s,

,,'ÚÓti.rg fejieszté s. oktatás területé n: tanistállók bemutatása, ÖnkormánYzati kertek

hasznosí tása, sportpálya fejleszté se, felnőtt oktatás. Környezetvé delemné l: javaso|ta az

erdőművelé s módsáeinek jáví tását, csapadé kví z lefolyás lassí tását, gyÜmÖlcsÖs lé trehozását,

tájké pvé delem táj é rté kté ff lé trehozását, megú juló energia , ví zt enetgsa hasznosí tását, esetleg
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turisztikai cé llal tÖrté nő hasznosí tását, ágnyesedé k felhasználásával központi kazán
működteté sé t, több inté zmé ny frí té sé nek biztosí tása é rdeké ben.

Felsorolt javaslatoknál lehet, hogy nem a realitásokat vette alapul, kitöré si pontokat határozott
meg.

GÖnté r GYula Polgármester igaz, hogy nem fogadták el a gazdasági programot, de ané lktil is
megY az é Iet. Úttervezővel migtekinJÓttet u É tril'ita.. u ,tno utakai ,áaarry karbantartását
elvé gezté k, a77 -es kÖzlekedé si Útnál a hí d alatti eltömődé st megszüntetté k - a Pokolliknál _ ,folYamatban van a hidak felú jí tása. Az önkormányzati 

".áo 
művelé ssel kapcsolatban

elké Pzelé seik vannak, szakembertől tanácsot ké rnek. Őshonos gyümölcsös telepí té se ügyé ben
a terÜletet mÍ tr kiné zté k, a ré gi Csóromi temető területé t, csak meg keil vtzsgátni a
lehetősé gé t. EpÜletek aprí té kkal Ú.tenO frité se is felvetődö tt. pályazatba beé pí tetté k ap-dtógé p
beszerzé sé t, MegkÖszönte Kocsis Csabának, hogy ré szt veti a pá|yáiattat kapcsola:tos
továbbké pzé sen"

dr.Vass István elnÖk javasolta, Wifi pont kié pí té sé t, meg kell keresni a T-Homot, mennyibe
kenilne. Fontosnak tarlja asportpálya rendbeté tel é t, até rkepen a sportp ályát átszelr egy ú t.

kocsis csaba ké pviselő javasolta multifunkciós pálya é pí té sé t.

GÖnté r GYula Polgármester javasolta, hogy fogadják el a gazd,asági program ot azzal a
kikÖté ssel, hogy a lakosságot tájé koztatják a progí amí ól é s - "tiaigzú  

javaslatokat,
vé lemé nyeket beé pí tik a programb a, azt 2015. december 3 1-ig felülv izsgálják.

Ké Pviselők ajavaslattal egyeté rtettek, é s egyhangú lag,5 igen szavazattalmeghoztákaz
alábbi:

22l20t5.UY.30.)Ökt.sz. h a t á r o za t o t

kapolcs közsé g Önkormányzata ké pviselő-testület az önkorm é nyzat
2014-2019. é vi gazdasági prograrr,rj át elfogadja.

Ké pviselő-testtilet utasí tja a polgármestert, hogy a programot
ismertette a lakossággal, é s a javaslatokat é pí tse be a gazdaság
programba, azt 20I 5 . december 3 1 -ig vizsgálj a felül.

Felelős: Gönté r Gyula
polgármester

Határjrdő: 201 5. december 3 1.

2./Napirend:

GÖnté r GYula Polgármester elmondta, hogy pé lyé aatot lehet benyuj tani a falugondnoki
szolgálat autójának cseré jé re. Volkswagen autó lenne jó, de ők nem ieláhek meg a pá|yázat
kií rásának. Árajántatot ké rt a rordtól, valamint Renaulttól, nettó 8 millió forintra lehet
pályázni" Ismertette ahatározat tewezetet é s ké rte annak elfogadását.
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dr.Vass lstván elnök ké rdezte, hogy milyen a finanszirozási lehetősé g, mivel a pályázat
utólagos finanszí rozású .

Gönté r Gyula polgármester elmondta, hogy a szállitő ftzet.

Ké pvielő-testiilet egyhangú lag 5 igen szavazaIta|, ellenszavazat é s lartőzkodás né lkül
meghozta az alábbi:

23t2015.(W"30.)Ökt.sz. H a t á r a za t o t

Kapolcs közsé g Önkormányz atának Ké pviselő-testülete páIy é natot
nyujt be a Miniszterelnöksé get vezető miniszter 2Il20I5. (IV. 17:)
MvM rendelete az Eurőpai Mezőgazdasági Vidé kfejleszté si Alapból
nyú jtandó, a vidé ki gazdaság é s a lakosság szőrnára nyujt9t!
aiapszolgáltatások fejleszté se é rdeké ben az 1. cé lterület, kisté rsé gi
kOilekedé si szolgáltatás fejleszté se-falugondnoki szolgáltatás
ellí násé l' z kapcsolódóan ú j gé pj ármű b eszerzé se é rdeké b en.

A ké pviselő-testület a falugondnoki szolgáItatás fejleszté sé t
szüksé gesnek tartja, mivel a feladatot jelenleg ellátó gé pjármű több,
mint 6 é ves, 9401í  km futásteljesí tmé nnyel. A falugondnoki
szolgáltatás szí nvonalas é s biztonságos ellátása indokolt, ezé rt
KapÓlcs közsé g Ónkonnányzata a kisté rsé gi közlekedé si szolgáltatas
fejleszté se é rdeké ben nettó 8.000.000,- Ft összegú  támogatási
ké relmet nyú jt be ú j mikrobuszbeszerzé sé re.

A ké pvi s elő -testület kötelezettsé get vállal, ho gy a támo gatás elnyeré se
eseté n a 27 oÁ-os AFA-I, 2.160.000,- Ft összegben a 2015. é vi
költsé gveté sé ben biztosí tj a,

A ké pviselő-testtilet a támogatás elnyeré se eseté n önerőből vállaljv 9
mikróbuszon a kötelező arctú ati elemek elhelyezé sé t, a CASCO
biztosí tás megköté sé t é s a fenntartási időszakban a gé pjárrnű
üzemelteté sé t. 

- A beszerzett járművel vállalt szolgáltatásokat az
önkormányzat ingyenes en Iát1 a eL.

A ké pviselőtestiilet felké ri a Polgármestert, hogy a pályánatot az
önkormányzat nevé ben b enffi tsa.

Határidő: 2015, május 4.

Felelős: Gönté r Gyula polgármester

Gönté r Gyula polgármester elmondta, hogy a Polgarőr Egyesület is pályázik autóra, é s ké rté k
a támo gatást. I smert ett e a határ ozat terv ezeJet.

Ké pviselő-testiilet egyhangú lag, 5 igen szavazatta| e|Ienszavazat é startőzkodás né lkí il
meghozta az aIí hbi:

24t2015.(tV.30.)Ökt.sz. h a t á r o z a t

Kapolcs közsé g Önkormányzatának Ké pviselő-testiilete , a
Miniszterelnöksé get vezető miniszter 21l20l5. (IV. t7.) MvM
rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidé kfejleszté si Alapból
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nyú jtandó, a vidé ki gazdaság é s a lakosság számára nyú jtott
alapszolgáltatások fej leszté sé r e 20I 5 -től igé nybe vehető támogatások
ré szletes felté teleiról - szóló rendelet alapján támogatja Kapolcs
Polgárőr Egyesület Kapolcs, Kossuth u.72.sz. pályazat kereié ben
törté nő gé pj ármű beszerzé sé t. A gé pj ármű elengedhetetlen feladataik
elvé gzé sé hez, bűnme gelőzé si cé lú  szolgál tatáshoz.

Ké pviselő-teshilet utasí tja a jegyzőt, hogy a határozatot ktildje meg az
egyesület elnöké nek.

Határidő: 2015. május 4.
Felelős: Takács Lászlőné  jegyző

Gönté r Gyula polgármester elmondta, hogy e\őpá|yázatot nyú jtottak be a Nemzeti
Fejleszté si Miniszté rium é s a Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Ké pzé si é s Vidé kfejleszté si
Inté zet által kií rt Szelí d té rsé gfejleszté si modcllek a gyakorlatban - helyi gazdaságfejleszté st
cé lzó szemlé letformáló programsorozat - a Tokaj-Hegyalja törté nelmi borvidé ken é s a
Balaton Kiemelt Üdt;lőkarzetben műkodő helyi szervezetek támogatására pályé aatra é s
bejutottak a második fordulóba. A vé gleges benyú jtási hatrárideje 2015.05.04-e. Kocsis Csaba
a projektfelelŐs, továbbké pzé sen vett ré szt, kidolgozták a projektötleteket. 100 Yo-os
támogatásról van szó, a megpá|yé aható összeg max. 8000 e Ft. A tervezett fejleszté seket a
projektbe partnerké nt szereplő Pro Cserehát Egyesület vezeté sé vel közössé gi alapú  tervezé s
alapozza meg. A beszerzé sek között szerepel foldterület é s foliasátor vásárlása, traktorhoz
eszközök vásárlása, talajlazitő eszközök, pótkocsi, é s ágapdtó beszerzé se. A fejleszté s ré sze
marketing é s zárő konferencia is. A projekt a Ké k Abrosz fejleszté si cé lokhoz kapcsolódik,
honlap lé trehozása kekaborsz"hu cí mmei. Együttműködé st kell hozzá kötni a Pro Csereháttal.
A költsé geket a kií ró száIlitői ftnanszirozással egyenlí ti ki, de lehet, hogy lesz olyan amit elő
kell finanszirozni kb" 500 e ft. A projekt fenntartási kötelezettsé ge 3 é v. Javasolta a
ké pvi s el őknek hatalmaz zák fel a p áIy inat b enffi t ás ára.

Ké pviselő-testület egyhangú an 5 igen szavazatral, ellenszavazat é s 1rrrtőzkodás né llail
meghozta az alábbí :

25l2015.(ry30.)Ökt.sz" h a t á r o za t o t

Kapolcs közsé g Önkonnányzata Ké pvis elő-testül et e p ály azatot nyú j t
be a Nemzeti Fejleszté si Miniszté rium é s a Nemzeti
Agrarszaktanácsadási, Ké pzé si é s Vidé kfej leszté si lnté zet által kiirt
Szelí d té rsé gfejleszté si modellek a glakorlatban - helyi
gazdas ágfej l e s zté  st c é lzó s zeml é l etformáló pro gr ams or o zat - a Tokaj -
Heglalja törté nelmi borvidé ken é s a Balaton Kiemelt Üdtilőkarzetben
mű kb d ő h e ly i s z e rv e z e t e k t ám o gat á s ár a p ály é aatr a.

Megpátytzott összeg 7 8I2 328 ft.
Saját fonás: 98 956 ft.
Ké pviselő-testtilet felhatalmazza a polgármestert a pályázat
benyú jtására.

Felelős: Gönté r Gyula polgármester

Határidő: AzonnaX



/
Gönté r Gyula polgármester elmondta, hogy a Kapolcs volt hulladé klerakó - Kapolcs 065lc,
é s 066lb hrsz. - rekultiválása befejeződött. Az Eszak-Balatoni Té rsé g Települé si
Szilárdhulladé k-kezelé si Önkormánlrzati Társulás megküldte a megállapodást. Megállapodás
alapján átadásra kerül a beruhazási é rté k, Az önkormé nyzatnak 5 é vig vállalni kell
monitoring tevé kenysé get, együtt kell működni a társulással.
Javasolta a megállapodás elfogadását.

Ké pviselő-testiilet egyhangú lag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat é s tartőzkodás né lktil
meghozta az alábbi:

26t2015"GV.30.)Ökt.sz. h a t á r a za t o t

Kapolcs közsé g Önkormányzata Ké pviselő-teshilete az Eszak-
Balatoni Té rsé g Települé si Szilárdhulladé k-kezelé si Önkorm í nyzati
Tarsulás Társulási Megállapodásában foglaltaknak megfelelően
té dté smentesen átveszi a KEOP 2.3.0l2F-09-2010-0023 azonositő
számú ,,Az Eszak-Balatoni Té ré s Települé si Szilárdhulladé k
kezelé si Rendszer működé si területé n lé vő 33 db. települé si
szilárdhulladé k-lerakó rekultivációj ának megvalósí tása,, elnev ezé sú
projektre vonatkozó rekultivációs munkálatok tárgyú  befejezetlen
beruhí .zást 46.37 6.549.-ft . nettó é rté kben.

Ké pviselő-testtilet felhatalmazza a polgármestert a megállapodás
aláí rására. Az önkormányzat a 065lc, é s 066/b. helyrajzi számű
rekultivált területek é rté kkorekciójaké nt 2015. április 20. nappal
állományba veszi é s törzsvagyonké nt aktiválj a.

Felelős: Gönté r Gyula polgármester

Határidő: Azonnal

(megállapo dás a je gyzőkönyv mellé kleté t ké pezi)

Horváth Ferenc alpolgármester elmondta, hogy megkeresté k az asszonyok, lányok, hogy
2aI5. rnájus 23-án fé rfi napot szeretné nek tartarn é s ellhez ké rik az önkormányzat
támogatását.

Takács Lászlóné  jegyző elmondta, hogy magán szemé lyek ré szé re nem lehet támogatást
adni, a programot a faluház programjainak, költsé gveté sé nek keretei között meg lehet
rendezni" Polgármester ú rral é s a faluhán vezetőjé vel egyeztetni kell az elké pzelé seket.

Horváth Ferenc alpolgármester az alábbi közé rdektí  bejelenté seket tette:
- Tóth Jenőné  ké rte a sé dánynál kapaszkodó elhelyezé sé t, mivel balesetveszé lyes a

közlekedé s"
- locsolókannát ké r vásárolni a temetőbe
- testtileti ülé s időpontja nem került kifriggeszté sre a hirdetőtáblára, é s honlapra
- felajánlották területiiket megvásárlásra Pongrácz Ottóé k, el kellene gondolkodni azon

mivel vizközel,é ben van nem-§ lenne jó folia sátor felállitásé ra
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- Megkereste Horváth Lászlőné  aki az önkormányzatnál 4 órában van alkalmazva, 2
órában az óvodásokat szállí tja,2 őrában e|Iátja az orvosi rendelő takaÁtását.

- Y"arga Csaba előtt a frJzfát meg kell metszeni, mivel az ágakveszé lyeztetik területé t

Horváth Lászlónó önkormányzati kőzalkalmazott elmondta, hogy eddig anyasági
segé lyen volt, é s emellett láttaeI a feladatokat4 őrában Áprilistól megszűnik az anyasá§
segé lye, ezé rt szeretnó ha 4 őrát felemelné k 6 őré na. Jelenleg 8 gyermek kisé ré sé t látja e7,

ősztől 3 Vigántpetendi gyermek lesz, ezé fi ké rte a ké pviselőket folytassanak tárgyalást a
vigántpetendi önkormányzattal, hogy járulj anak hozzá költsé geihez, 6 őrás foglalkoztatását
oldják meg.

Varga Szilvia szülő elmondta, hogy jú nius 15-től nincs iskolabusz, ezé rt a gyermekeket nem
lehet iskolabusszal száIlitani. Augusztus 1 -től augusztus 3 1 -ig szinté n nincs busz, ezé rt ké rte a
gyermekek szállí tását a falugondnoki autóval megoldani.

Gö nté r Gyula p olgármes ter hozzászólásokra al ábbi v álaszí  adta:
Sé dánynál a korlát elké szí té se folyamatban van. Locsolókanna vásárlásának nincs akadálya.
Egyezteté st folytat a terület tulajdonosával, a vásárlásról. Vigántpetend polgármesterre
egyeztet a költsé gekről, Fűzfa veszé lyes ágait levágatja. Az óvodások száIlí tását a
falugondnoki busszal megoldj ák.
Takács Lász|őné  jegyző a testijleti ülé s időpontjának közlé sé vel kapcsolatban elmondta,
hogy nem né zte meg a honlapot, hogy az ülé s időpontja é s az előterjeszté seket az igyí nté ző
feltetette-e. U tána né z 

"

Gönté r Gyula polgármester megköszönte a ké pviselők megjelené sé t é s az iJ,lé st 21 őrakor
bezárta.

k.m.f.t.

/ --,* (( / Flr,l
-Gohté , G

C,:- C,t
Takácst asaonJ)

jegyzőpolgármester


