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Kapolcs közsé g Önkormán yzata Ké pviselő-testülete
8294. Kapolcs" Kossuth u. 62.
Szám: 1404-12/2015.

Jegyrőkönyv
Ké szÜlt: Kapolcs kÖzsé g Önkormányzata Ké pviselő-testtilete 2015.augus ztus ll-é n(hé tftí n)17.3O
órai kezdettel megtartott rendes nyilváno s ül é sé ről

Az ülé s helye: Polgármester

Irodája Kapolcs, Kossuth u.62.

Jelen vannak:
Gönté r Gyula

polgármester
ké pviselő
ké pviselő

kocsis csaba
MohosAttila
Távolmaradását előre jelezte:
Horváth Ferenc
Dobosi Ferenc

Thnácskozási joggal jelen van:
Takács Lászlőné
Dr. Vass István

alpolgármester
ké pviselő

jegyző

Jegyzőkönywezető:
szaller zoltárné

GÖnté r Gyula polgármester: köszöntötte

AVölgyTDM elnöke

ftí előadó

a

jegyzőt, ké pviselőket. Megállapí totta, hogy a
megválasztott 5 ké pviselőből 3 ftí jelen vafl) atesttilet határozatkepes. Ké rte a t<OpvlsetOket, hágy a
meghí vóban szereplŐ napirendi pontok tárgyalásával é rtsenek egyet, aztfogadják el_
Javasolta mé g a vegye§ ügyek kereté ben tárgyalni:
A VÖlgy TDM által szervezetí főzőverseny költsé gveté sé t, Vigántpetend-Kapolcs Egé szsé gügyí Napí tvány
ré szé retámogatás megállapitását, Mákófalváről é rkező vendé gek látogatásával kapcsolatos feladatokai.

KaPolcs kÖzsé g Önkormányzata ké pviselő-testiilete határozathozatal né lkül, -a meghí vóban szereplő
naPirendipontokat azelhangzottkiegé szí té sselegyütt-egyhangulag 3 igen szavazattalelfogadta.
N A P I R E N D E T: 1.i Talajterhelé si dí jról szóló rendelet felülvizsgálata
Előadó: Gönté r Gyula polgármester
2.1

Yegyes, aktuális ügyek
a) Vigántpetend-Kapolcs ivóűzell átő vizlkőzmű- rendszer Gördülő
Fej leszté si Terv vé lemé nyezé se
b) Hegyesd szenrtyvizelvező é s tisztitő vizközmű- rendszer Gördülő
Fejleszté si Terv vé lemé nyezé se
c) B alaton-felvidé ki szociális, Gyermekj ó lé ti é s Háziorvo si Ügyeleti
Szolgálat közalkalmazottjának felmenté se
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d) dr. Győriványi György ú t ügye
e) Főzőverseny költsé gveté se

(

gatása
fl vi gántpetend_kapolcs Egé szsé gugyrAlapí tvány támo
g) MákófalvárőI é rkező vendé gek látogatása
Előadó. Gönté r Gyula polgármester

r

1.

Napirend

kaPcsolatos
Gönté r Gyula polgármester: megké rte Takács Lászlőné jegyzőt a rendelet tervezettel
tájé koztatásra.

rendelet nem
Takács Lász|őné jegyzőz Talajterhelé si dí j rendeletet felÜl kell vizsgálni, mivel a
mentessé gek,
ismé telheti meg tú ponti jogszabáIy rendelkezé seit. Ú: rendelet tervezetbe
aví z, csak
benn
nincs
lakásban
kedvezmé nyek kerülteil beopitosre. Vannak olyan ingatlanok, ahol a
sor
azudvarbanvan kerti ..up,^"kko. is kell talajterhelé si dí jat ftzetli,mivel szennYví zkibocsátásra
kerül. Ismertette a szo|gáltató által közölt

ví zmennyisé geket.

Mohos Attila ké pviselő: mikoriak az adatolú
Takács Lászlóné jegyzőz egy é vre vonatkoznak,2OI4. jarvár 1_től_december 31_ig.

Kocsis Csaba ké pviselő: mennyit kell fizetni?

dí j mé rté ke1200,-Ft/m3, melyet 3-as szorzóval kell
Takács Lászlóné jegyző:
"á a talajterhelé sian é rzé kenyterület. Ez az összeg kÖzPontilag van
teleptilé s fokozott
meg§zorozni, mivJl
dí j.
*"ghuté oorva, nem az önkormányzat áI|apitja meg. 2}]r2_tő1 emelkedett meg a

talajterhelé si
Mohos Attila ké pviselő: lehet, hogy sok az |2O0,-Ftlm3 Őij, de é vekig nem fizettek
is megvolt.
dí jat azok akik eddig nem kötött ekiá acsatornára, pedig a lehetősé gük nekik

a

ré gs rendelethez ké pest csak annyi
mentessé gek benne vannak. Ahivatali dolgozóknak lesz vele munkája,

Kocsis Csaba ké pviselő:

a

vá|tozás, hogY ebben a

é rintetteket majd a
Takács Lászlóné jegyző: a talajterhelé si dí jat bevallás Úapjinlehet kivetni. Az
hivatal megkeresi.
Gö nté r Gyula

p

olgármeste r: j avasolta a rendel et terv ezet elfo gadás át,

Ké PviselŐ-testtilete
További hozzászőIás, é szrevé telnem volt. Kapolcs Közsé g Önkormányzata
megalkotta a kÖvetkező
egyhangú dönté ssel, á ig"n szavazattal, el|enszaiazat é s í aftőzkodás né lkÜl
7 t201,5.

(VIil.

25.) önkormány

zatí rendeletet
kapol cs köz s é g önkorm án y zata l(ré pvis elő te stül ete a
talájterhelé si dí jról szóló rendeletet a jegyzőkönyvhÖz csatolt
formában elfogadja.
_

(rendelet a jegyzőkőnyv mellé kleté t ké pezi)

2. Napirend

a) Wgántpetend-Kapolcs ivóví zellátó ví zikazmű- rendszer Gardalő Fejleszté si Tbrv vé lemé nyezé se

Gönté r Gyula polgármester elmondta, hogy a kópviselők megkapták az ivőví zre vonatkozó
Gördülő Fej leszté si Tervet. Ké rte a ké pviselők vé lemé nyé t,hozzásző|ását.

Kocsis Csaba ké pviselő: egyszer mar megszavazta a testtilet, hogy
Gördülő Fejleszté si Tervet. Most ú jra meg kell őket bí zni?

a

BakonykarsztZrt ké szí tseel a

Takács Lászlóné jegyzőz Ké pviselő-testületnek most az elké szí tettGördülő Fejleszté si Tervet
vé lemé nyeznikell. A tervezett fejleszté sek a befo|yl amortí zációs dí jbÓl valósulnak meg. A
szolgáItalő té szé rea testületi kivonatot augusztus 19-ig meg kell kiildeni. Az elfogadását jogszabáIy
í rja elő.

Gönté r Gyula polgármester: ké rte az előterjeszté s szerintihatározat elfogadását.
Hazzásző!ás, é szrevé tel nem volt. Kapolcs Közsé g Önkormányzata Ké pviselő-testtilete egyhangú
dönté ssel, 3 igen szavazattal, e|Ienszavazat é s tartőzkodás né lktil meghozta a kÖvetkező
65/2015.(VUI.17.) Ökt. számú h a t

ár

o

za t o t

Kapolcs közsé g Önkormányzata Kópviselő-testtilete a viztközmű-szolgáltatásról
szőIő 2O1L é vi CCIX. törvé ny 11.§ (4) bekezdé se, valamint
az 58l20I3.(IL27.)Korm.r.90/B. §-a alapján a 43. 11-14553-1-002-01-04
Vigántpetend, Kapolcs ivóví zellátő ví zikőzmű rendszerre vonatkozőan
elké szí tett Gördülő Fejleszté si Tervet a haté trozat mellé klete szerinti formában
elfogadásra javasolj a.

Ké pviselő-testiilet megbizza a jegyzőt, hogy a szo|gá|tatőt a
testiilet dönté sé ről táj é koztassa.
Felelős: Takács Lászlőné jegyző
Határidő. 2015. augusztus 19.
b) Hegyesd szennyví zelvező é s tisztí tó ví zkózmű- rendszer Gördülő Fejleszté si Terv vé lemé nyezé se

Gönté r Gyula polgármester: a
B

akonykar szt Zrt. a

fej

1

szer' tyviz rendszer fejleszté sé revonatkozóan
ké rte a határ ozat me gho zatalé ú ,
tervet,
e szté si

is

elké szí tette a

Hozzászőlás, é szrevé tel nem volt. Kapolcs Közsé g Önkormányzata Ké pviselő-testülete egyhangú
dönté ssel, 3 igen szavazatta|, e\Ienszavazat é sÁrtőzkodás né lktil meghozta a következő
66/2015"(YnI.17.) Ökt. számú h a t á r o z at o t

Kapolcs közsé g Önkormányzata Ké pvi s elő-testiil ete a
ví zí közmú -szoigáltatásról szóló 20II. é vi CCIX. Törvé ny 11. §
(4)bekezdé se,valamint az58l20|3.(II.27.)Korm.r.90/B. §-a alapján a64.21-

4
0 H e gy es d sze nnyv í z elv ezet ő é s tisz tí tó v fuikőzmű
rendszerre vonatkozó an elké szí tettGördülő F ej leszté si Tervet a határ ozat
mell é klete szerinti formáb an elfo gadásra j avasolj a.
02 422 - 1, -0 a5

-

0 0 _0

Ké pviselő-testiilet megbí zza a jegyzőt, hogy a szolgá|tatőt a testület dönté sé ről
tájé koztassa.

Felelős: Takács Lász|őné jeewő
Határidő. 2015. augusztus 19.
c) Balaton-felvidé ki Szaciális, Gyermekjólé ti é s Háziorvosi Ügleleti Szolgálat közalkalmazottjának

felnenté se

Gönté r Gyula polgármester: a határozatt javaslatot minden ké pviselŐ megkapta. Ké rte a jegyzőt
i sm ert e s s e mi tesz i szüks é ges s é a határ ozat me lto zatalát.
Takáes Lászlóné jegyző: a határozatot azé rt kell meghozni minden kepviselő-testületnek, mert a
társulás tagja. A határozat lé nyege, hogy a kapolcsi önkormanyzatnál nincs lehetősé g a társulásnál
e é pí tésre kerülő sz emé l y tovabb fo g1 alkoztatásár a.
1

Gönté r Gyula polgármester: ké rte az előterjeszté s szerintihatátozat elfogadását.
Hozzászőlás, é szrevé tel nem volt. Kapolcs Közsé g Önkormányzata Ké pviselő-testiilete egyhangú
dönté ssel, 3 igen szavazaItal, e|Ienszavazat é s tartőzkodás né lktil meghozta a következő
67I2015.NIII.17.) Ökt. számú h a t á r o za t o t

Kapolcs közsé g Önkormányzata Ké pviselő-tesftilete, mint a Tapolca KÖrnyé ki
Önkormányzati Társulás tagja a jelen határozatban foglaltak szerint nyilatkozik
arí a, hogy a Társulás á|tal fenntartott Balaton felvidé ki Szociális ,
Gyermekjólé ti é s Háziorvosi Ügyeleti Szolgálatnál egé szsé gügyi okok miatt
felmenté sre kerülő közalkalmazottat ( 1 fő gé pkocsivezető ) a fenntartói köré n
belül működő inté zmé nyé néal meglé vő üres álláshelyeken, az előreláthatÓlag
megiiresedő álláshelyeken vagy atervezett ú j álláshelyeken a felmenté ssel é rintett
szemé ly jogviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakí tása né lktili
fo

glalkoztatására nincs lehető sé g.

Kapolcs közsé g Önkormányzata Ké pviselő-testtilete a lé tszámleé pí té ssel
kapcsolatos egyszeri költsé gveté si támogatás igé nylé sé nekMagyar
Á[ amkinc s tárhoz törté nő

b

enffi

tás

át támo gatj a, azza|

e

gy eté rt.

Felelős: Gönté r Gl,ula polgármester
Határidő: 2015. augusztus 30.

d) dr. Győriványi Györgl tit agye

Gönté r Gyula polgármester: levé lben kereste meg Győrinyi György a kapolcsi 304. hrsz.-Ú Úttal
kapcsolatosan, ami azí ln."Yőrösmarty hé a" me||ett van. Ké t löszfal között megy fel azűt.

5

A megkeresé sben jelezte, hogy anyagilag is hozzájáruIna az ú t felú jí tásáho z.Úgy gondolta felveszi
a kapcsolatot egy szakemberrel, tanácsot ké r mivel lenne cé lszení lefedni azutat é s hogyan lehetne
megoldani a vizelvezeté st is. Felhatalmazást ké rt a testtilettől, hogy ezzel kapcsolatosan
szakvé lemé nyeket szerezhessen be.

Mohos Attila ké pviselő: szilárd burkolatú lenne azitt?

Gönté r Gyula polgármester: felolvassa

a

ké relmet?

Mohos Attila ké pviselő: a testületi anyaggal a ké relmet is megkapta, de szimtára abból nem derült
ki.

Kocsis Csaba ké pviselő: a polgármester ké rjen árajánlatot a munkára annak

ismereté ben

döntsenek.

fl

Vi gántp

e t end-

Kap

o lcs

E gé s z s é gügli Al ap

í tv ány t ámo gat á s a

Gönté r Gyula polgármester: a Művé szetek Völgye rendezvé ny idejé n ké t területet felajánlott
parkoltatás cé |jára, az ebből származő bevé telből dr. Tóth József háziorvos alapí tvé myát -a
Vigántpetend-Kapolcs Egé szsé gügyi Alapí tványt -100 ezerFt-aljavasolta trámogatni. Korábban már
beszé lt a doktor ú nal aki egy olyan babát szeretne vásárolni, arní n az ú jraé leszté stis lehetne
gyakorolni.

Kocsis Csaba ké pví selő: ahatározatban szerepelni kell annak, hogy milyen cé lra adja a testtilet a
trámogatást?

Takács Lász|őné jegyző: atámogatással el kell számolni, számlával kell igazolni mire költötte.

Kocsis Csaba ké pviselő: szeptemberben faluforumot kellene tartani, a Művé szetek Völgye
rendezvé nyrőIté $é koztatni a lakosságot é s megké rdezni a vé lemé nyüket a jövőre vonatkozóan.

Gönté r Gyula polgármesterz az alapí tvány támogatásával egyeté rtenek, vagy nem?
Mohos Attila ké pviselő: a többi alapí tő települé st nemké rdezte a polgármester, hogy tervezlk-e az
alapí tványt támogatni?
Takács Lászlóné jegyzől ú gy gondolta a polgármester, hogy az általa felajánlott terület bevé telé ből
ajánlla fel a támogatást.

Mohos Attila ké pviselő: nem a támogatás ellen van, azzal egyeté rt. A megvásárolt ,$aba" az
alapí tvány tulajdona, va1y aHA-TÓ-MED Bt-é lesz?
Gönté r Gyula polgármester: csak Vigantpetend é s Kapolcs tagja az alapitványnak.
Takács Lászlőné jegyző: az a|apitví ny vásárolja meg, aki átadja a Bt-nek é s akkor mind a három
települé sen használhatja a doktor ú r.

Dr. Vass István elnök: szerinte a cé l jő, mindenkinek é rdeke, hogy legyen egy ilyen fejleszté s.

Gönté r Gyula polgármester: ké rte a ké pviselőket a határozatmegltozatalátra.
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Hozzászőlás, é szrevé tel nem volt. Kapolcs Közsé g Önkormányzata Ké pviselő-testülete egyhangú
dönté ssel, 3 igen szavazattal, ellenszavazat é s lartőzkodás né lkül me§tozta a következő

68/2015.(Vm.r7.) Ökt. számú h a t

ár o za

tot

Kapolcs közsé g Önkormányzata Ké pviselő-testülete az á|larrtháztartáson kí vüli
forrás átvé telé re é s átadására vonatkozó szabályokról szóló 3/2014. (II.15.)
önkormányzati rendelete (a tovabbiakban: Ör.) alapján a Vigántpetend-Kapolcs
Egé szsé gügyi Alapí tványt egyszeri 100.000 Ft-, azaz Szé uezer foÁnt összeggel
támogatja.
A támogatás kifizeté se egy összegben utalással törté nik az Alapitványt bankszámlája javára,
A támogatás cé lja: Kapolcs é s Vigántpetend közsé gek lakói egé szsé giáIlapota
me gő rz é s é h ez v ás ár olt eszkö z kö lt s é gé he z v alő hozz áj áruIás.
A felhasználás határideje: 2015. november 30.
Az Alapí tvány a támogatásról 2015. december 3 1 - ig köteles elszámolni.
Utasí tja a polgármestert, hogy fenti támogatásról a Ké pviselő-testület döntósé nek
megfelelő tartalommal kössön megállapodást az Alapí tvánnyal, ami terjedjen ki az
Or" 4. § (2) bekezdé sé benmeghatározottakra.
Utasí tja a jegyzőt, hogy a megállapodás megköté sé t követően inté zkedjen fenti öszszeg kifizeté sé ről.
Utasí tja a polgármestert, hogy az elszámolás benyú jtásáről, illetve annak elmaradásáról számoljon be a Ké pviselő-testületnek.

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

Dr" Vass István elnök: ké rte a polgármest ert ké rdezze meg a háziowost mennyibe kerülne egy
defibrillátor ké szülé k, amit a falu központjában a bolt előtt zárt helyen el lehetne helyezni. Már
nagyon sok helyen van elTe pé lda. Soha ne legyen rá szüksé g, de lehet, hogy valakinek eppen az
menetné megaz é Ieté t.
e) F őzőv erseny költsé gveté s e

Dr. Vass István elnök: atewezett közös főzőverseny eddigi állásaról tájé koztatta a ké pviselőket. A
renrJezvé ny sátor bé rlé senagyon sokba kerül. Több zenekart is megké tdeztek, akik ismertebbek ők
már foglaltak a tervezett időpontban. A rendezvé ny helyszí ne Hegyesd lenne, sátort is állí tanának
fel, rossz idő eseté n a kulturházban lenne a program. Az eredeti időpont augusztus 22, volt, de
Kapolcsra az augasztus 29-i hé tvé gé njönnek a vendé gek Mákófalváről, ezé rt a programot ar::a a
hé tvé gé retervezté k. Szeretté k volna, ha a Mákófalva-iak fellé pnek Hegyesden is, de nem vállalták a
hegyesdi é s kapolcsi fellé pé stis. Ké t ké rdé smerült fel a rendezvé nnyel kapcsolatban: 1.
Mákófalva-i vendé gekhez alkalmazkodjon a közös program? 2. Ne legyen most megrendezve a
fcí zőverseny é s halasszák el tavaszta? A sátor bé rleti dí ja 150 ezer Ft, a zenekar költsé ge 80 ezer Ft.
Az egyesület nem tudja pontosan, hogy a települé sek milyen összeggel járulnanak hozzá a
rendezvé nyhez"

Kocsis Csaba ké pviselő: a ftí zőverseny teljes költsé gveté se mennyi lenne?
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Dr. Vass István elnök: 400 ezer Ft, amit támogatásokból várnak.

Kocsis Csaba ké pviselő: az egyesületnek nincs saját forrása?
Dr. Vass István elnök: a szí npadot é s a hang technikát adná az egyesület. Hegyesd önkormányzata
80 ezer Ft-ot, Vigántpetend 30 ezer Ft-ot, Monostorapáti 30 ezer Ft-ot ad a rendezvé nyhez.
Taliándörögdön
holnap döntenek erről a ké pviselők.
Mohos Attila ké pviselő:

a

rendezvé nynek van minimális költsé gveté se?

Dr: Yass István elnök: a főzé shez szüksé ges alapanyag a hú s, kb. 1 00 ezer Ft körüli osszeg.

Mohos Attila ké pviselő: milyen költsé gek vannak mé g?

Dr. Vass István elnök: a főzé shez szüksé ges alapanyagokon nem lehet spórolni. Ké t zenekart
kerestek meg, azt lehet meghí vni, aki kevesebb pé mé rtjönne el. Este a programra a kapolcsi
emberek valószí nűleg nem mennek el Hegyesdre, mert Kapolcson fellé pnek a Mákófalvaiak. A
főzőverseny eredetileg az algasztus 20-i hosszú hé tvé gé revolt tervezve. Az is megoldás lehet, hogy
most nem kerül megrendezé sre, hanem majd tavasszal.

Mohos Attila ké pviselő: az elhangzottak alapján az eddigi önkormányzati felajánlásokból
minimális összeg sem jön össze.

a

Dr. Vass István elnök: a rendezvé ny cé Ila igazából a ,,közössé gé pí té s" lenne, hogy a környező
települé sek lakóit ősszehozza. Csak azé rt nem é rdemes megrendezni, hogy tul legyünk rajta, mert
az nem jÓ, hogy már az első nem ú gy sikerül ahogy terveztiik. Támogatta azt is, hogy tavasszal
kerüljön megrendezé sre a fcí zőverseny.

Kocsis Csaba ké pviselő: kar volt az eradeti időpontot módosí tani.
Mohos Attila ké pviselő: a vógső dönté s

Kocsis Csaba ké pviselő: javasolta

a

TDM-é .

a rendezvé ny elhalasztását.

Mohos Attila ké pviselő: a tagdí jak minden települé sen azonosak?
Dr. Vass István elnök: a tagdij mé rté ké tjogszabály í rja elő, minden önkormányzatnak é vi 50 ezer
Ft a tagdí j.

Mohos Attila ké pviselő: javasolta, hogy a közös

rendezvé nyekhez lakosságszám aré nyában

járulj anak hazzá az önkormányzatok.

Dr: Vass István elnök: a fcí zőverseny megszervezé se nem csak a pé rubeli támogatáson műllk, az
sem lenne j ő,ha egy időben lenne mind a ké t helyszí nen rendezvé ny.

Göntór Gyula polgármester: javasolta a ftí zőverseny elhalasztását, ezzel együtt
önkormányzatok

gondolJák át, hogyan ftnanszirozzák a jövőben a tetvezett közös

programokat.

az
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Dr. Vass István elnök: a jegyző asszony mondta, hogy a hé t vé gé nvolt Hegyesden a falunap,
nagyon kevesen voltak. Annak nincs é rtelme, hogy megrendezzé k é s é rdektelensé gmiatt nem
mennek el az emberek. Hagyomrányteremtő cé llal szeretné k megrendezni.

Kocsis Csaba ké pviselő: Mákófalváról 65 ft' é rkezlk, ebből 2 idősebb van, aki nern szeretne a
fiatalokkal egyutt lakni, az ő szállásukat kell megoldani. A mú lt hé ten már volt egyezteté s arról,
hogy a vendé gek fogadásában, az it tartózkodás alatt ki miben tud segí teni. Több dolgot mé g le kell

pontosí tani, e gy eztetni.

Gönté r Gyula polgármester: javasolta, hogy jó idő eseté n szombaton , y?Ey vasámap este lehetne

közösen

sütögetni a vendé gekkel.

Más napirend nem volt. Gönté r Gyula polgármester megköszönte
órakor bezárta.

K. m. f.

té r G

a ré szvé telt é s az ülé st 18.30

