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5T9kt közsé g Önkormán yzata Ké pviselő-testülete
8294. Kapolcs. Kossuth u. 62.

Szám: l404-18l2aó.

J.gyzőkönyv

Ké szÜlt: KaPolcs kÖzsé g_Önk ormányzataKé pviselő-testiilete 2015.november
19 őru kezdettel megtartott rendes nyilvános ülé sé ről

Az ülé s helye: FaluházKapolcs, Kossuth u"62.

Jelen vannak:

l9-é n (csütörtökön)

Gönté r Gyula
Horváth Ferenc
kocsis csaba
Mohos Attila

Távolmaradását előre jelezte:
Dobosi Ferenc

Tanácskozási joggal jelen van:
Takács Lászlőné

polgármester
ké pviselő
ké pviselő
ké pviselő

ké pviselő

jegyző

Meghí vottké nt jelen van:
Lohn kata vé dőnő

Lakosság ré szé rőljelen van: 2 fő

Jegyzőkönywezető:
szaller zoltánné főelőadó

GÖntór GYula Polgármester: köszöntötte a jegyzőt, vé dőnőt, kópviselőket, a lakos ság ré szé rőlmegjelenteket" MegállaPÍ totta, hogy a megvátasztoti s kepviselőből 4 ftí  jelen van) a teshilethatározatké Pes, Ké rte a ké Pviselőká, hogy a meghí vóban szereplő napirendi pontok tárgyalásávalé rtsenek egyet, azt fogadlé k el.
Javasolta mé g a kÖvetkező té mák tárgyalását: lombvágó fú ré szvásárlása, kapolcsi naptárké szí té s,táncházszervezé se,KapolcsJövőjé é rtÁhpí tványnaiZát".-

Kocsis Csaba ké PviselŐ: ké rte mé g 
. 
napirendi pontké nt tárgyalni: közlekedé s fejleszté s_gyalogátkelő hely kialakí tása, honlap megú jí tása

KaPolcs kÖzsé g ÖnkormánYzata ké pviselőtestiilete akiegé szité sekkel határozathozata! né lkűl,egyhangú lag 4 i gen szav azattal el fo gadta az atábbi:
NAPI R E N D E T: 1,1KaPolcs közsé g ÖnkormányzataKé pviselő-testülete Szervezeti é sMűködé si Szabályzatárő! szőlő g l 20 1 4. (x[. 1 5.) önkármányzati

rendelet módosí tása
Előadó: Gönté r Gyula polgármester

Z l \ylvt Esé lyegyenlősé gi Terv felülv izs gálata
Előadó: Gönté r Gyula polgármester
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3 ./ Kapo lc s közsé  g Önkormán y zata Ké pviselő-testülete 2 0 1 6. é vi
Munkaterve
Előadó: Gönté r Gyula polgármester

4.1Beszámoló a vé dőnő 2015.é vi munkájaról
Előadó: Lohn Kata vé dőnő

5./ Vegyes, aktuális ügyek
a) belső ellenőrzé si terv elfogadása
b) i sko lai körzethaté lr vé lemé nyezé  se
c)Tapolca Kömyé ki Önkormán y zati T ár sulás Társulási

Megállapodás módosí tásának elfogadása
d) ví zközmú  vagyonkezelé si dí j elszámolás a2016-tő1
e) MagYar Orvosi Kamara iparűzé si adó mentessé ggel kapcsolatos

megkeresé se
f) lakótelek ké relem
g) lomvágó friré sz vásárlás
h) kapolcsi naptát ké szí té s
j) tanchaz
k) Kapolcs Jövőjé é rt Alapí tvány helyzete

Előadó: Gönté r Gyula polgármester

Napirend előtt

GÖnté r GYula polgármester elmondta, hogy a ké pviselők megkapták a lejart határidejű
hatfuozatok vé grehajtásé í ŐI, átruhé Lzott hatáskörben hozott dönté sekrot sio1o tájé kőztatőt. Ké rte a
ké PviselŐk vé lemé nyé t, hozzászŐIását, Hozzászőlás nem volt, a ké pviselő-testület külön határozat
hozatal né lkül tudomásul vette a tájé koztatőt.

GÖnté r Gyula polgármester: első napirendké nt javasolta a vé dőnői beszámoló targyalását,

4. Napirend

GÖnté r Gyula polgármester elmondta, hogy a ké pviselők megkapták a beszámolót. Ké rte a
vé dőnőt amennyiben van kiegé szí té se tegye meg.

Lohn Kata vé dőnŐ: a beszrámolóban mindent ré szletesen leirt, alÁoznincs kiegé szí té se. Ké rdezte,
hogy a tanácsadóban a nyí Iászárőkat meg lehetne-e javí tani? A bejarati ajtó javí tása lenne nagyon
fontos, nagyon nehezen lehet kinyitnt, a babakocsit nem lehet bevinni az előté rbe. kint ázik az
esőben, ha olyan idő van.

Mohos Attila ké pviselő: meg kell né znl, hogy lehet-e javí tani?

Lohn Kata vé dőnŐ: egy ketté  osáott qtőről van sző, ketten nagyon nehezen ki lehet feszí teni, de
azrrem megoldás.

GÖnté r Gyula polgármester: az qtót megné zik, ha lehet termé szetesen megaví tlák. Az
önkormiá.nyzatpáIyazott az ablakok cseré jé re, de sajnos nem nyert apályánat.

Lohn Kata vé dőnő: 2018-tól kezdődően a a vé dőnők kötelező feladata lesz a tanácsadóban a
mé hnyakrák szűré s, amihez külön helyisé gre lesz szüksé g,
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Teljesen Új nőgyógyászati vizsgáIő kellene hozzá, megltatározott paramé terekkel.

Horváth Ferenc ké pviselő: az orvosi rendelő ú gy lett tervezve, hogy a tanácsadóval együtt, de a
pályé naton nyert pé nzből már nem lehetett megvalósí tani.

GÖnté r Gyula polgármester: atervek szerint külön bejárattal lett volna a tanácsadó.

Mohos Attila ké pviselő: most jó a frí té s a tanácsadóban?

Lohn Kata vé dőnő: töké letes.

Mohos Attila ké pviselő: gáz fiité s van.

Kocsis Csatla ké pviselő: az ajtőt mindenké ppen meg kell né zni é s javí tani.

GÖnté r Gyula polgármester: vezeté k né lküli termosztát van felszerelve. Megköszönte a vé dőnő
munkáját é s ké rte a beszámoló elfogadását"

Más hozzászőlás, é szrevé tel nem volt. Kapolcs közsé g Önkormányzata Ké pviselő-testülete
egyhangú  dÖnté ssel, 4 igen szavazattal. ellenszavazat é s tartózkodás né llail megltoztaa következő:

88/2015. (XI.19.) Ökt. számú  határazatot

Kapoles Közsé g Önkormányzata Ké pviselő-testiilete a vé dőnő 2015. é vi
munkájárÓl szóló beszámolőt a jegyzőkönyvhöz csatolt formában elfogadta.

(beszámoló a jegyzőkönyv mellé kleté t ké pezi)

19 őra 30 perckor Lohn Kata ellragyta az ülé stermet.

1. Napirend

Takács Lászlóné  jegyző: váItoztak az önkormányzat kötelezően ellátandó feladatai, más a
kormányzati funkció elnevezé se, száma, amiatt kell módositani a szabályzatot, ké rte a tervezet
elfogadását,

HozzászŐIás, é szrevé tel nem volt. Kapolcs közsé g Önkormányzata Ké pviselő-testülete egyhangú
dÖnté ssel, 4 igen szavazattal, ellenszavazat é s tartőzkodás né lktil megalkotta a

9 12015. (XI"25.) önkormányzati rendeletet

Kapolcs közsé g Önkormányzata Ké pviselő-testülete az önkorm ányzat
Szervezeti é s Működé si Szabályzatáről szőIő 9l20l4. (XII.15.)
önkormányzati rendeleté nek módosí tásáról

(rendel et a j e gyzőkönyv mellé kleté t ké p ezt)

2. Napirend

GÖnté r Gyula polgármester: Ké pviselők az előterjeszté st megkapták. A pályazatokbenyú jtásánál
mindig fontos, hogy napraké sz legyen a helyi esé lyegyenlősé gi program.
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Takács Lászlóné  jegyzőz ké t é vente kell felülvizsgálni. Atest{ilet 2013-ban fogadta el.

Kocsis Csatla ké pviselő: javasolta az előteqeszté s kiegé szí té sé t a következőkkel: digitális í rás
ké szsé g fejleszté se, ez í a1yon fontos lenne, hogy bekerüljön a felülvizsgálatba, mert az is fontos az
esé lyegyenlősé g szempontjaból, hogy valaki elektronikusan tudjon ügyet inté zni, tudja használni a
számí tógé pet.

Takács Lászlónó jegyző: az előteqeszté st ki lehet egé szí teni, megné zt, hogy melyik fejezethez
lehet beí rni. Jogszabály alapjan é pül fel az egé sz program , foglalkozik a mé lyszegé nysé gben é lők
é s romák helyzeté nek javí tásával, gyermekek, idősek, nők, fogyaté kkal é lők esé lyegyenlősé gé vel.

Kocsis Csaba ké pviselő: a gyerekek az iskolában megismerkednek a számí tőgé ppel, haszná|ják,
inkább az idősebb korosztálynak származhat belőle hátránya, ha nem tudja használni.

Gönté r Gyula polgármester:javasolta a kiegé szí té ssel az előterjeszté s elfogadását.

Kapolcs közsé g Önkormányzata Ké pviselő-testtilete egyhangú  dönté ssel, 4 igen szavazattal,
ellenszav azat é s tartózkodás né lkül meghozta a következő :

89/2015. (XI.19.) Ökt. számú  határazatot

§apolcs közsé g Önkormányzata Ké pviselő-testülete a 117l2OI3. (XII. 20.)
Okt. számú  határ azattal el fo gadott H elyi E s é lye gyenlő sé gi Pro gramot
felülvizsgálta é s megállapí totta, hogy az abban kitűzött cé lok megvalósultak.
A digitális í ráské szsé g fejleszté se fontos lenne minden cé lcsoportba tartoző
szitmára, ezé rt ezt cé lké nt tűztkt a testiilet. A cé l megvalősí tását az
inté zkedé si tervben feltünteti é s a megvalósí tásra 2017 .december 31-i
határidőt állapí t meg"
A 2013-ban kihí zött cé lok megvalósultak, további inté zkedé sre nincs szüksé g.

Ké pviselő-testi,ilet utasí tja a jegyzőt, hogy a fenti javaslatot é pí tse be a HEP-
be"

Felelős: Takács LászIőné  jegyző

Határidő: 2015" november 30.

3. Napirend

Gönté r Gyula polgármester: a következő é vi munkatervet el kell fogadni, de ú gyis az é Iethozza a
té mákat, amiket a testtiletnek targyalni kell.

Kocsis Csaba ké pviselő: a február 4-i ülé sen kell a költsé gveté st elfogadní . AGazdasági Program
társadalmi vitqát december-j anuár hónapban meg kellene tartani.

Gönté r Gyula polgármester: ké rte a munkaterv elfogadását.

HozzászőIás, é szrevé tel nem volt. Kapolcs közsé g Önkormányzata Ké pviselő-testülete egyhangú
dönté ssel, 4 igen szavazattal. ellenszavazat é s tartőzkodás né lkül megltozta a következő:
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90t2015. (XI.19.) Ökt. számú  határozatot

Kapol cs kö z sé g Önkormányzata Ké pviselő -testiil ete az önkorm ányzat
20l6.é vi munkatervé t a jegyzőkönyvhöz csatolt formában elfogadja.

(munkaterv a jegyzőkőnyv mellé kleté t ké pezi)

4. Napirend

a) belső ellenőrzé sí  terv elfogadása.

Gönté r Gyula polgármester: Ké pviselő-testületnek december 31-ig kell elfogadni az é ves
ellenőrzé si tervet. Tervben a falugondnoki szolgálat ellenőrzé se szerepel.

Kocsis Csaba ké pviselő: a települé sen belül a falugondnokot ellenőrzik csak?

Takács Lászlóné  jegyző: ké t ellenőrzé si nap lett tervezve. Más í nté zmé nye nincs az
önkormányzatnak, azé rt javasolják a falugondnoki szolgálatot ellenőrizni. Ebben az é vben a
szabáIyzatot tekintette át a belső ellenőr.

Gönté r Gyula polgármester: ké rte az előterjeszté s szerintihatározat elfogadását.

Kapolcs közsé g Önkormányzata Ké pviselő-testiilete egyhangú  dönté ssel, 4 í gen szavazattal,
ellenszavazat é s tartőzkodás né lkül meghozta a következő:

9112015. (XI.19.) Ökt. számú  határozatot

Kapolcs közsé g önkormányzata Ké pviselő-testtilete a 2016.é vi belső
ellenőrzé si tervet a határ ozat mellé klete szerinti tartalommal jőv ahagyj a.
Belső ellenőri feladattal megbí zza Kövessiné  Müller Katalin Tapolca,
Fazekas u. 54" szám alatti egyé ni vállalkozőt, belső ellenőrt.

Felelős: Takács Lász|őné  jegyző
HatáÁőő: folyamatos

(előterj eszt é s a je gyzőkönyv mellé kleté t ké pezi)

b) iskolai körzethatár vé lemé nyezé se

Göntór Gyula polgármester: a kapolcsi gyerekek járnak iskolába Monostorapátlba,
Nagyvázsonyba é s Tapolcára is.

Mohos Attila ké pviselő: ú gyis a szülő dönti el hova járatja a gyereké t.

Takács Lász|őné  jegyző: a Megyei Kormányhivatal egy iskolát határoz meg a kötelező felvé telt
biztosí tó í nté zmé nyek közül, ami ebben az esetben a monostorapáti iskola. Jogszabáiy í rja elő, hogy
a testtiletek vé lemé nyé t a megye kiké ri.

Gö nté r Gyula p olgármester : ké rte a határ ozat el fo gadás át.

Kapolcs közsé g Önkonnányzata Ké pviselő-testtilete egyhangú  dönté ssel, 4 igen szavazattal,
ellenszavazat é s tartőzkodás né lkül meg},nzta a következő:
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Kapolcs közsé g Onkormányzata Ké pviselő-testülete kijelenti, hogy a nemzeti
köznevelé sről szóló 2011.é vi CXC. törvé ny 50.§. (8) bekezdé se alapjan
elké szí tett é s kőzzé tett iskolai körzethatárt megismerte. Települé sen
lakóhellyel, ennek hiány áh an tartózkodási hellyel rendelkező általáno s
iskolába járó tanköteles tanulók szé tma összesen: 25 fő. Monostorapáti
Művé szetek Völgye Általános Iskolába járó tanulói lé tszáma:2l f8,
Nagyvázsonyi Altalános Iskolába 4 fő jár, hátrányos helyzetű tanulók száma:
13 fő, halmozottan hátrányos tanuló száma: l fő.

Ké pviselŐ-testület utasí tja a jegyzőt, hogy a testi.ileti határozatotkiildje meg a
Veszpré m Megyei Kormányhivatal Oktatási Fő o sztá|y a r é szé r e.

Felelős: Takács Lász|őné  jegyző
Határidő: 2015" november 30.

c) Tapolca Környé ki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás módosí tásának
elfogadása.

Takács Lászlóné  jegyző: a testtilet már hozott határozatot arról, hogy 20l6-től a té rsé gen belül
kí vánja ellátni a kötelező feladatokat: gyermekjólé ti szolgálat, családsegí té s. A hé tvé gi orvosi
ügyelet is a társuláshoz tartozlk. A Magyar Áilamkincstárban a törzskönyvi nyilvántartás
átvezeté sé hez kell a társulásban ré szt vevő önkormányzatok erre vonatkoző határozatát becsatolni,
Társulási Megállapodás elfogadásáró1.

Kocsis Csaba ké pviselő: Kapolcs mié rt nincs benn a tátmogatő szolgáIatban?

Takács Lászlóné  jegyző: fogyaté kos emberek szállí tását vé gzi a támogatő szolgálat, őket viszik
orvoshoz, vagy szállitják őket oda, amire igé ny van.

Mohos Attila ké pviselő. Kapolcson ki látja el ezt?

Gönté r Gyula polgármester: holnapi napon megy Tapolcára a társuláshoz,rákerdez, hogy Kapolcs
miórt nincs benne a támogató szolgálatban.

Kapolcs közsé g Önkormányzata Ké pviselő-testiilete egyhangú  dönté ssel, 4 igen szavazattal,
ellenszavazat é s lartőzkodás né lkül meghozta a következő:

93t20l5. (XI.19.) Ökt. számú  határozatot

§apolcs köz sé g Önkormányzata Ké pviselő-testí il ete a Tapo lca Környé ki
Onkonnányzati Társulás Társulási Megállapodását az előterjesztett módosí tó
okiratban foglaltakkal egyezően 1őv áhagyja.
Felké ri a polgármestert, hogy a dönté sről szőlőhatározatot küldje meg a
Társulás elnöké nek további inté zkedé s vé gett.

Felelős: Gönté r Gyula polgármester
Határidő: 2015, november 20.
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d) ví zközmű vagyonkezelé si dí j elszámolása 2016-tól

Takács Lász|őné  jegrző: az önkormányzat a vagyon é rté kelé st 2015. december 31-ről elhalasztotta
20l9-re. A Bakonykarszt Zrt-né l 2013-2014. é vben keletkezett vagyonkezelé si dí jak nem kerültek
kifizeté sre, mely a vagyonórté kelé s fedezeté t ké pezte volna. Az ú zemeltető aztjavasolta, hogy ké t
é vben megmaradt összeget az önkormányzatok hagyják a társaságnál, azt fqleszté sre fordí tja a
szolgáltató.

Gö nté r Gyula p olgármester: k é rte a határ azat elfo gadását.

HozzászőIás, é szrevé tel nem volt. Kapolcs közsé g Önkormányzata Ké pviselő-testtilete egyhangú
dönté ssel, 4 igen szavazattal, etlenszavazat é s tartőzkodás né lktil meg$ozta a következő:

94t2015. (XI.19.) Ökt. számú  határozatat

Kapolcs közsé g Önkormányzat Ké pviselő-testülete a Bakonykarszt Yí z- é s
Csatomamű ZrL. Iguzgatósága által hozott 28l20I5.(X.01.)sz.Ig. határozatot
megismerte.
Ké pviselő-testí ilet egyeté rt azzal, hogy az önkormányzat a vagyonkezelé si dí jat,
mint fejleszté si forrást a társaságná| hagyja, azt nem ké ri kifizetni. Az igy
ké pződött fonást a társaság köteles gördülő fejleszté si terv forrásai között
szerepeltetni, é s az ellátásé rt felelőssel törté nő egyezteté st követően
vagyclnkezel é s é ben l é vő ví zikö zmú  fejleszté sre fordí tani.

Ké pviselő-testiilet utasí tja a jegyzőt, hogy a hatátozatot ktildje meg az
üzemeltetőnek"

Felelős: Takács Lászlőné  jegyző

Határidő: 2015. december 31"

e) Magyar Orvosi Kamara iparűzé si adó mentessé ggel kapcsolatos megkeresé se

Takács Lászlóné  jegyző: a Magyar Orvosi Kamara Veszpré m Megyei Szervezeté nek Elnöke
kereste meg az önkormányzatokat a következő ké ré ssel: a helyi adókról szóló törvé ny 2016. január
l-től módosul, aminek a lé nyege, hogy lehetősé get ad arla, hogy az iparűzé si adó fizeté si
kötelezettsé g alól mentesí tsé k az egé szsé gugyt tevé kenysé get vé gző vállalkozókat, akiknek az
adóalapja nem haladja meg a 20 millió Ft-ot. Dr. Tóth József háziorvos kb. 50 ezer Ft ipariizé sí
adót fizet é vente" A mentessé g de minimis támogatásnak minősül. Ha a testiilet ú gy dönt, hogy a
mentessé get meg akaqa adni, arról rendelet tervezetet kell ké szí teni, amit meg kell küldeni a
Miniszterelnöksé get Yezető Miniszté riumnak j óváh agy ásr a.

Kocsis Csaba ké pviselő: attól tegyé k fiiggővé , hogy a doktor ú r akar-e é lni a lehetősé ggel,
egyezteté st kell kezdem é ny ezní  a házion os sal.

Gönté r Gyula polgármester: javasolta a dönté s elhalasztását, a háziorvossal törté nő egyezteté s
után döntsenek a mentessé g bevezeté sé ről"

í ) lakótelek vé teli ké relem
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é sGönté r Gyula polgármester: Gönté r Gergely
I 6 l 9 . ltrsz.-ú  lakótelek megvásarlására.

Márton Mariann ké relmet nyujtott be a kapolcsi

Takács Lászlóné  jegtzőz a telek nagysága 1034 m2, ára 800 Ftlmz, a vé telár 827 .200,-Ft.

Kocsis Csaba ké pviselő: van más eladó telek is?

Gönté r Gyula polgármester: Tóth Gábor adta vissza.

Takács Lászlóné  jegyző: nincs rajta felé pí tmé ny?

Kocsis Csaba ké pviselő: a vé telar mé tr atámogatott ár ahelyí  lakosoknak?

Mohos Attila ké pviselő: nem lehet különbsé get tenni a helyi é s a vidé ki lakosok között.

Takács LászlŐné  jegyző: helyi lakáscé lú  rondel et alaplánlehet a helyi 1akosnak támogatást adni.

Kocsis Csaba ké pviselŐ.: Úgy emlé kezett,hogy a helyi é s a vidé ki vásárlók eseté ben más a vé telár.

Gönté r Gyula polgármester: viz, villany, csatorna van a telken.

Takács Lászlóné  jegyző: a telkekre 4 é ves beé pí té si kötelezetts é get ir elő az önkormányzat.

Kocsis Csaba ké pviselő: most kell dönteni?

Takács Lász|Őné  jegyzŐ: a határozatban a pontos összeget kell beí rni, azt, hogy a vé telárat egy
Összegben, vagy ké t rószletben aka{ák ftzetni, é s a telekre 4 é ves beé pí té si kótelezettseget kóí l
előí rni"

Kocsis Csaba ké pviselŐ: Dobosi Ferenc ké pviselővel már beszé ltek rőla, ő is javasolni akarta,
hogy csÖkkentsé k az epí té sí  telek árát, hogy a helyi fiatalok jobban vásároljának é s helyben
maradjanak.

Takács Lászlóné  jegyző: a testület megteheti, hogy árat csökkent.

Horváth Ferenc alpolgármester: mennyi telek van mé g?

Gönté r Gyula polgármester: 3 vagy 4 telek van mé g.

Horváth Ferenc alpolgármesú er: mikor ezek a telkek ki lettek alakí tva, akkor sokan voltak, akik
é PÍ tkezni akartak é s azé rt kellett telkeket kialakí tani. A testí ilet akkor ú gy döntött, hogy a
kÖltsé geket azigé nylőkegyenlő arányban viseljé k. Atelek áraigy lett 1000,-Ft/mr.

Kocsis Csaba ké pviselŐ: javasolta, hogy a dönté ssel váqákmeg Dobosi Ferenc ké pviselőt , mert ha
a telek árÍ nak csÖkkenté sé thaté trozzák el, akkor kedvezőbb áron tudnák megvásarolni a ké relmezők
a telket.

GÖnté r GYula Polgármester: mindenké ppen ezt a telket szeretné k megvásárolni é s miné l előbb
é pitkezni akamak. Az elhangzottak alapján ké r,te a határozatmeg}-rczatalát.

KaPolcs kÖzsé g Önkonnányzata Ké pviselő-testtilet 3 igen szavazattal, ellenszavazat né lkül é s 1
tartózkodással meghozta a következő :
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95l20t5. (XI.19.) Ökt. számú  határozatot

Kapolcs közsé g Önkormányzata Ké pviselő-testtilete megtárgyalta Gönté r
Gergely Kapolcs, Jókai u.19, é s Máté  Marianna Monostorapáti, Dörögdi
u.2.sz. alatti lakosok lakótelek vé tele iránti ké relmé t é s a következő dönté st
hozta;
Kapolcs l6l9.hrsz"-ú  1034. m2 nagyságu lakótelket827.200,-Ft, azaz
Nyolcszázhuszonhé tezer-kettőszáz forint összegben é rté kesí ti Gönté r Gergely
é s Márton Mariann ré szé re Yz-ed-Il2 aré nyban.
Vevők a vé teltárat ké t egyenlő ré szletben fizetlkbe az önkormányzat
számlé $ára 2016. március 31-ig.

Az önkormámyzat 4 é ves beé pí té si kötelezettsé getí r elő, melynek
biztosí tására elidegení té si é s terhelé si tilalmat jegyeztetbe a 1619 . hrsz-u
ingatlanra. Vevők fulajdonába a vé telár kifizeté se után kerül azingatlan.

Ké pvi s elő -testül et me gbí zza a polgárme stert az adás-vé teli szerződé s
a|áirásfua^

Felelős: Gönté r Gyula polgármester

Határidő: 2015. december 31.

Kocsis Csaba ké pviselő: a többi telekné l is meg kell nózni, hogy a rré gy é ves beé pí té si
kötel ezettsé  g |ejárr-e?

g) lombvágó fűré sz vásárlása

Mohos Attila ké pviselő: az önkormányzat szeretne venni egy lomvágő fú ré szt, három tí pusú  gé pre
van árajánlata. A gé ppel 3,]03,9a m magasan tudnak vágni, a teljesí tmé nyük is hasonló 1,3-1,5
lóerő között van. A gé pek tí pusa: STHIL, HUSQWARNA, OLEMAC. Az árakat kb. egy hete né zte
meg, a gé pet nem lehet közvetlenül megvásárolni, rendelni kell tí pustól fiiggetlenül. Úgy kell
használrtt mint egy motoros kaszát.

Kocsis Csaba ké pviselő: mit javasol?

Mohos Attila ké pviselő: időszakos hasznáIatra lenne a gé p.

Kocsis Csaba ké pviselő: a beszerzé stté tmogatta, a tí pust Attllárabizta.

Horváth Ferenc alpolgármester: támogatta beszerzé st.

Takács Lászlóné  jegyző: a gé p tí pusát nem kell meghatározni, csak az é rté ket.

Gönté r Gyula polgármester: a Husqwama tí pust támogatta. Ké rte ahatározatmeghozatalát.

Kapolcs közsé g Önkormányzata Ké pviselő-testtilete egyhangú  dönté ssel, 4 igen szavazattal,
ellenszavazat é s tartőzkodás né lkül meghozta a következő:
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9 6 12015. (XI. 1 9.) Ökt. szám ű határozatot

Kapolcs közsé g Önk9rmányzata Ké pviselő -tesftil ete lombvágó fií ré szt
vásárol, a vé telárat 27 a.000,-Ft összé gben határozza meg.
Az ár fedezete az önkormányzat költsé gveté sé ben biztositott.

Megbí zza a polgármestert a gé p beszerzé sé vel.

Felelős: Gönté r Gyula polgármester
Határidő: 2015" december 31.

h) kapolcsi naptár ké szí té se

GÖnté r GYula Polgármester: arrÓl beszé lgettek, hogy az időseknek jó ajándé k lerrrre az időseknaPjé ra, kb, 100 ftí rŐl lenne szó, SO ab-bal kelÉ ne többet ké szí tteái, hogy a kiilönbözőpartnereknek is lehessen adni.

Kocsis Csaba ké pviselŐ: ké ry'enek ajánlatot a Symbol Kft-től, Tanai Erikáé któl

GÖnté r GYuIa Polgármester: Veszpré mben van egy cé g, aki szerkeszti anaptárat.

Kocsis Csaba ké PviselŐ: olyan formában kellene elké szí teni, hogy adható legyen ajándé knak is.Javasolta hatalmazzák fel a polgármestert az árajánlatké ré sre é s megrendelé Ő.

Ké Pviselők határozat hozatal né lkül egyeté rtettek naptár ké szí tteté sé vel, é s felhatal mazták apolgármestert a lebonyolí tásra.

i) Kapolcs Jövőjé é rt Alapí tvány további helyzete

GÖnté r GYula Polgármester: dr. Sé ri Pé ter veszpré mi ügyvé ddel beszé lt teleí bnon, az alapií vány
PaPÍ rjainak inté zé se ügYé ben. Az iratok becsatoí ásáru á, ügyé szsé gtől december 20_ig kaptakhaladé kot, EgY szerződé st kell kötni az ügyvé ddel, a szüksé ge. papirof eké szí té sé t 100 ezer Ft_é rtvállalta, Mé száros Zsuzsanna könyvelőné k 2010-re elmarát il"ú 1; i}.Jt o,_r, , azt is ki kellfizetn| Az elmú lt é vek könyvelé sé t - 2012-2015-ig- is elké szí ti, az é vls dí ja 30 ezer Ft,összesen120.000,-Ft-ot kell neki f,rzetni.

Takács Lászlőné  jegYzŐ: a NAV-nak bejelentette, hogy elveszett a naplóftí könyv? Mibe könyvel?

Horváth Ferenc alPolgármester: a könyvelő munkadí ját az önkorm ányzat vagy az alapí tványftzetl?

Takács Lásztóné  jegY3Ő: az alapí tvány pé nzé hez nem lehet hozzányú lni, amí g az űj bxatóriumnincs bejegyezve. Az alapí tő vállalhada ai alapí tvány működósenek koitsegé t.

GÖnté r GYula Polgármester: az ügyvé d hé tfcí n, vagy kedden eljön Kapolcsra é s szemé lyesen
táj é koztatj a a ké pvi selőket.

Kocsis Csaba ké pviselŐ: javasolta a teshiletnek, hogy fogadja el az űgyvé d é s a könyvelő ajánlatát,amennyiben az alapí tványt tovább akarják működtetni.

KaPolcs kÖzsé g Óttkormányzata Ké pviselő-testtilete egyhangú  dönté ssel, 4 igen szavazattal,ellenszav,azat é s tarí ózkodás né lkiil rneghozta a következőI
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9712015. (XI.) Ökt. számú  határozatot

kapolcs közsé g Önkormányzata ké pviselő-teshilete kapolcs Jövőjé é rt
Alapí tvány további működé sé vel kapcsolatban a követké ző költsé gek
kifizeté sé t vállalja:
- Mé száros Zsuzsatlnakönyvelő munkadí ja: 120.000.,Ft + 37.500,-Ft
elmaradt munkadí j, összesen: 1 57.500,-Ft.
- dr" Sé ri Pé ter ügyvé d munkadí ja: 100.000,-Ft.
Az alapitvártnyal kapcsolatos költsé gek fedezet az őnkormán5rzat
költsé gveté sé ben biztosí tott.

Megbí zza a polgármestert a szüksé ges inté zkedé sek megté telé re.

Felelős : Göntór Gyula polgármester.
Határidő: 2015. december 10.

,fi táncház szervezé se

MárvánY Pé ter BadacsonytÖrdemici Táncegyiittes tagja elmondta, szeretné nek táncházat szewezni,
az első alkalom 2015- december 4-é n . Ré gen is volt, cé lja ahagyományteremté s, né ptánc, né pzene
né Pszení sí té se lenne. A zenekar 30 ezer Ft-ba kerül, elrltez kei onkormányzati tám-ogatást. §zabó
Csabival beszé lt, a TÖrdemic táncegyüttesből lenne valaki, aki táncot tanií ana a Faluházbart
azoknak, akik eljÖnnek. A tánché n a faluházban lenne, utána a kocsmában folfatódna. Ha jól
műkÖdne, idővol tovább né pszení södhetne, ré gebben is volt, é vente 8-10 alkalommal, volt olyán,
hogy 50-60 fő vett ré szt.

Mohos Atti|a ké pviselő: volt már hasonló kezdemé nyezé s, Helyben lenne ráigé ny?

Márvány Pé ter: a kÖmyé kbeli faiukbÓl szoktak eljönni, Szabó Csabié k é s Ajkáról is jöttek.

Kocsis Csaba ké pviselő: a faluból 20-30 f(í t é rinthet.

Márvány Pé ter: egyre né pszenibb a né ptánc, né pzene,

kocsis csatra ké pviselő: szabó csaba szokott tánchí nat szewezni.

Márvány Pé ter: majd egyeztet Szabó Csabával.

Gönté r Gyula polgármester: nincs belé pő?

MárvánY Pé ter: tánchazakban nem szokott lenni belé pő, egy kalapot szoktak kitenni é s mindenki
annyit dob be, amit a zenekamak szán.

Kocsis Csaba ké Pviselő: javasolta, hogy a testiilet adjon egyszeri támogatást a Tördemic
TáncegYÜttesnek, nagyon sok helyi rendezvé nyen fellé pnek. Á testtilet károlja fel a helyi
kezdemé nyezé sű té mcházat, adj anak egyszeri támogatást.

GÖnté r GYula Polgármester: a hagyományőrzé s szé p dolog, támogatni kell. Jó lenne kapolcsi
né pviseletet csináltatni. A ké relmet támogatta"

KaPolcs kÖzsé g Önkonnányzata Ké pviselő-tesfiilete egyhangú  dönté ssel, 3 igen szavazattal,
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ellenszavazat né lkül é s t tartózkodással meghozta a következő:

98l20l5. ()(t.) Ökt" számú  határozatot

Kapolcs közsé g Önkormányzata Ké pviselő-testiilete
táncház szervezé sé hez 30.000,-Ft támogatást biztosí t, a Tördemic
Né ptáncegytittes ré szé re"
A támogatás összege az önkormányzat költsé gveté sé ben biztosí tott.

Megbizza a polgármestert a szüksé ges inté zkedé sek megté telé re.

Felelős: Gönté r Gyula polgármester
Határidő: 2a15" december 1.

k) közlekedé s fejleszté s, parabola-tükör elhelyezé s

Mohos Attila ké pviselő: a KPM-o1 kell egyeztetni, ú gy tudja az önkormányzat is kiteheti a
parabola ti,ikröket a közlekedé s biztonsága é rdeké ben.

Hozzászőlás, é szrevé tel nem volt. Kapolcs közsé g Önkormányzata Ké pviselő-testülete egyhangú
dönté ssel, 4 igen szavazattal, e|lenszavazat é s tartózkodás né lkül meghozta a következő:

}IDaÉ .(XI.) Ökt. számú  határozatot

Kapolcs közsé g Önkormányzata Ké pviselő-testülete a települé s közlekedé s
biztonsága é rdeké ben 3 db parabola-tükröt helyez el a faluban 200.000.-ft.
é rté kben"
Megbizza a polgármestert a tiikör beszerzé sé vel é s felszerelósé vel
kapcsolatos inté zkedé sek megté telé re.

Felelős: Gönté r Glula polgánaester
Határidő: 201 5. december

Bej elenté sek, táj é koztatás:

Kocsis Csaba ké pviselő: a gyalogátkelő hely tervezett lé tesí té sé vel kapcsolatban elmondta,hogy a
költsé g 500 ezer-l millió Ft között lehet, ami többfele költsé gből tevődik össze: tewezé s,
kivitelezé s, tablák kihelyezé se, fenntartási költsé g. Akkor tudnának pontos iárat mondani, ha a
helyszí nen megné zné k é s azt is megmondanák, hogy a tewezett helyszí nen engedé lyezné k-e a
lé tesí té st. Lehet-e arről sző, hogy a szakembert a helyszí nre kihí vja aki ,megné zi é s űgy ad pontos
ajánlatot?

Gönté r Gyula polgármester: igen, azlenrle a legjobb.
Települé si adó bevezeté se ügyé ben beszé lt Oszkó Pé terrel, tett javaslatot arra vonatkozólag, hogy
ne legyen törvé nysé rtő a rendelet. Vé lemé nye szerint ha kivetik az adőt é s nem fizetlkbe, nő az adő
hátralé k.

Takács Lász|őné  jegyző: Iogszabály tiltja a kettős adőztatást, pl. a szállásadók akik a szoba kiadás
uté ua adőznak a NAV felé , nem sú jthatók települé si adóval. Az adő mé rté ke is kifogásolható.

Gönté r Gyula polgármester: a tervezett adó telek után lenne kivetve.
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Takács Lászlőné  jegYzŐ: a testület elfogadhatja a rendeletet, de a Törvé nyessé gi osztály
é szrevé telt fog tenni. Felesleges olyan rendeletet elfogadni, amit utána hatályon t<ivú t tetitr e|yezni.

Kocsis Csaba ké Pviselő: a testiilet bármilyen ú j adót akar bevezetni, vagy adót emelni következő
é v január l-től, azt november 30-ig el kell fogadni? Mé rsé klé st é v közben bármikor bevezethet?

Takács Lászlóné  jegyző: igen

l) Balogné  Varga Krisztina ké relme

Balogné  Varga Krisztina: egy hónapja beadta a ké relmet, már kellett volna, hogy válas zoljon a
testület, de mé g nem kapott semmit.

Kocsis Csaba ké pví selő: a helyszí nen voltak, megné zté k.

Mohos Attila ké pviselŐ: valamilyen alternatí v fií té si módon kellene gondolkodni. Aza legnagyobb
Problé ma, hogY az ajtó nem igazánjó. Kinek kell a bolt üzemelteté sé hez a felté teleket biztosí t-ani, a
bé rlőnek, vagy a tulajdonosnak? Milyen összegben, milyen arányban?

Horváth Ferenc alpolgármester: milyen alternatí v megoldásra gondolt?

Mohos Attila ké PviselŐ: Kocsis Csabáé knál azirodé haninftakazánvan, ami jó megoldásnak hí nik.

Kocsis Csaba ké pviselŐ: igen, egy db 40.000,-Ft-ba kerül, termosztáttal szabáIyozhatő.

Mohos Attila ké PviselŐ: A Völgy TDM-né l lé gkondicionálós fií té s van, az is biztosan olcsóbb
lenne, mint egy ké mé nyt rakatni abc:Ithoz.

Horváth Ferenc alpolgármester: a gáz csonk ott van?

Balogné  Varga Krisztina: nem fud róla.

Horváth Ferenc alPolgármester: közé pületekné l kellene gáz csonknak lenni é s akkor konvektorral
meg lehetne oldani a f,í té st" A boltban náluk is az van.

Kocsis Csaba ké pviselő: ké mé ny é pí té sé t nem javas olta. Az ajtő javitásának költsé gé t az
Önkormányzat kÖltsé gveté sé ből javasolta kifizetni. Ezzel együtt jóvőró javasolta a uerÉ ti ai3
minimális mé rté ké nek emelé sé t.

Balogné  Varga Krisztina: mindenkinek akamak emelni a bé rleti dí jat, aki önkormányzati é pületet
használ, vagy csak nekik'l

Kocsis Csaba ké pviselő: aberuhé rzás miatt keliene emelni.

Mohos Attila ké pviselő: az eredeti bé rleti szerződé st át kellene é rté kelni, módosí tani kellene a mai
állapotnak megfelelően, a bé rlet kezdete óta sok változás van.

Takács Lászlóné  jegYzőz a lakások é s helyisé gek bé rleté re vonatkoz ő jogszabály mindent
szabályoz" Felek a helyisé gbé r összegé ben szabadon állapo,dnak meg.

Gönté r Gyula polgárrnester: az eredeti bé rleti szerződé sben szerinte az ]üzletnek kisebb az
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alaptenilete, mint amekkora most valójában, a bé rlet óta jelentősen nagyobb lett az ilzlet.Nem tudja,ezekről volt-e testtileti dönté s?

l }Í ohos Attila ké PviselŐ: a flité shez, anyilászárók állapotának a bé rleti szerződé sben nincs köze.

Horváth Ferenc alPolgármester: a bolt hátsó ré szé ben a pince ré szbe benyuló ré szt nem tudják_elezámi, hogY legalribb onnan ne jöjjön a hideg? Az is lehetne egy átmeneti megoldás.

Kocsis Csaba ké PviselŐ: a testÜlet hozzonhatározatot, vagy közös módosí tsa az önkorm ányzat abé rlővel a me gállapodást?

Mohos Attila ké Pviselő : az önkormán yzat anyí lás zarőkatmegcsináltatj a.

Kocsis Csatla ké PviselŐ: az Önkormányzat csináltassa meg az ajtőt, ami azé pület állagát javí tja.

Gönté r Gyula polgármester: ké t árajánlatotkell ké rni.

Kocsis Csaba ké PviselŐ: az ajtőt ú gy kell elké szí ttetni, hogy aviz alé pcsőné l ne folyjon rá azajtőra.

Gönté r Gyula polgármester: javasolta Balogn é  yarga krisztinának, hogy kocsis csabáé knálné zze meg a frí té st.

Mohos Attila ké PviselŐ: javasolta, hogy az önkon,n ányzat az qtót ké szí ttesse el, a bé rlő pedigoldja meg a flí té st. J --- -1

Kocsis Csaba kóPviselŐ: az Í nfra kazán költsé gé t nem lehet pontosan kiszámolni , mert azáramdijjal együtt van.

GÖnté r Gyula polgármester: a bé rleti szerződé st 2aI5. december 31-ig kell felülvizsgálni?

Takács Lászlőné  jegyző: nincs határi dőhözkötve.

GÖnté r Gyula polgármester megkÖs zÖnte a ré szvé telt é s az ülé st 2I őra45 perckor órakor bezárta.

K. m. f"


