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Kapolcs közsé g Önkormán yzata Ké pviselő-testülete
8294. Kapolcs, Kossuth u. 62.
Sziám: 1404-17/2015.

Jegyzőkönyv
Ké szÜIt: KaPolcs kÖzsé g Önkormányzata Kepviselő-testiilete 2)Is.november
19_é n (csütörtökön)
1 8.00 órai kezdettel megtartott kö
zmeghallgatásról

Az ülé s helye: Faluhán Kapolcs, Kossuth u.62.
Jelen vannak:
Gönté r Gyula
Horváth Ferenc
kocsis csaba
Mohos Attila

polgármester
ké pviselő
ké pviselő
ké pviselő

Távolmaradását előre j elezte:
Dobosi Ferenc

ké pviselő

Tanácskozási joggal jelen van:
Takács Lászlőné

jegyző

Lakosság ré szé rőljelen van: 15 fő
Jegyzőkönyvvezetőz
szaller zoltfuné

ftí előadó

GÖnté r GYula Polgármester: kÖszöntötte

a

jegyzőt, ké pviselőket,

a

lakosság ré szeről

'fő
megjelenteket. Megállapí totta, hogy a megválasztoti s ké pviselőből
jelen ,^, u testtilet
4
határozatké Pes. Ké rte a ké Pviselőket, hogy a meghí vóban siereplő napirendi
pontok tárgyalásával
é rtsenek egyet, azt fagadjé k el.
KaPolcs kÖzsé g Önkormányzata ké pviselő-testtilete határozathozatal né lkiil,
egyhangú lag 4 igen
szavazatta| elfogadta az alábbi:

NAPI RE ND

E

T:

I.1Beszámolő azönkormiányzat
inté zkedé sekről

é ves gazdálkodásaról, fontosabb

Előadó: Gönté r Gyula polgármester
2./ Beszámoló a falugondnok tevé kenysé gé ről

Előadó: Mohos Attila falugondnok
1.

Napirend

GÖnté r GYula Polgármesterz az Önkormányzat 2015.III. negyedé vi gazdálkodásránál
a teljesí té s
75 oÁ-os. Tájé koztatÍ a a megjelenteket az önkormányzat Ueveiótetol. -Közvilágí tás
korszení sí té se
kereté ben 12 db tú kÖzvilágí tási lámpatest kerül majd felszerelé sre,
a testtilet a<iriti et a legfontosabb
helYeket. Az Önkormányzat sikeresen pályáu:ott
fulugondnok autőbeszerzé sé re.

-ii

2

/

É vközben több piú yánatot is benyú jtott a testiilet, amik nem nyertek, ezek a kÖvetkezők voltak:
szelí d gazdaságfójleszté s, belterületi utak felú jí tása, vé dőnőí szolgáIat é pÜleté nek felÚjí tásaMegköizönteá jegyző, a hivatali dcrlgozók é s a ké pviselők munkáját. MákóvalvárÓl é rkezett
,re.ráé gek ellátás;ba; a lakosság nagyon sokat segí tett, megköszönte mindenkinek az Önzetlen
segí tságet. A hosszú é vek után idé n megrendezett kapolcsi állat é s gé pbemutatóval kaPcsolatban
po""itiiui..zaje|zé sek é rkeztek. Tervezik tavasszal é s ősszel avásí r megrendezé sé t. Az idei é r,Üen
volt falunap é s szüreti felvonulás is. Az idősek napját december 12-re tervezí k, a meghí vókat majd
kikiildik, a jelenlé vőket ezú ton tisztelettel meghí vta. Javasolta, hogy a falugondnok beszámolÓja
után tegyé k fel ké rdé seiket, javaslataikat.
2.

Napirend

Gönté r Gyula polgármester: megké rte Mohos Attila falugondnokot

a

beszámolÓ ismerteté sé re.

Mohos Attila falugondok: a munkája ,,a falu szeme előtt" törté nik. A lakosság nagY ré szé velszinte
napi kapcsolatbanlan. A falugondnoki autó használata szinte a betegszállí tásra korlátozódik.
cyerek&et csak ritkán kell szállí tani, ha mennek valahová, vagy ha nincs iskolabusz. Té lre
szeretné nek valami programot szervezní ,ha igé ny lenne rá, pI. kirándulás, vagY szí nhé nlátogatás.
Aré gi falugondnok autóban I02 ezer km volt, a testület 4 millió Ft-é rt é rté kesÍ tette.Azűj autó jobb
felsáeltsegú , folyamatban van a könnyebb ki é s beszállást segí tő fellé pő beszerzóse. Az Í dé n
vásárolta az önkormányzat a traktort, annak a kezelé se ls az Ő feladata, vigYáz rá, amennYire csak
gé Pek
lehet, hogy sokáig tudják használni. Ezen kí vül feladata a közterületek karbantartása, kisebb
kereté
ben
jogviszonyban
kö
zfoglalkoztatás
é
s
javí tását-Ú elvé gzi. Áz önkonnányzatnll, állandó
dolgozókkal nem mindig felhőtien a munkakapcsolat.
A falugondnoki autó használatára vonatkozó igé nyt telefonon kell jelezni, ez nem mindig jŐ, ezen
lehet, frogy vá|toztatnikellene, a testiiletnek gondolkodni kell rajt. Igyekezett mindig eleget tenni a
ké ré sekné t,fudomása szerint senki nem ké sett el sehonnan é s eljutott oda, ahova akart.
A helyi civi1 szervezetekkel, vezetőikkel jó a kapcsolata, amiben tudott segí tett é s ezután is segí t, ha
igé nylesz rá.Havalakinek ké ré sevan, tegye fel é s szí vesen válaszol.

Gönté r Gyula polgármester: ké rte a falugondnoki beszámoló elfogadását.
Kapolcs közsé g Önkormányzata Ké pviselő-testiilete egyhangú dönté ssel,
ellé nszavazat né lkül é s 1 tartózkodással meghozta a következő

3 igen

szavazattal,

81t2015. (XI. 19.) Ökt. számú határozatot

Kapolcs közsé g Önkormány zata Ké pviselő-testtilete a falugondnok 20 1 5.é vi
munkájáró| szóló beszámolőt a jegyzőkönyvhöz csatolt formában elfogadja.
(beszámoló a jegyzőkönw

mellé kleté t kepezí )

Gönté r Gyula polgármester: 2015-ben az önkormányzat 16 ké pviselŐ-testtileti Ülé st tartott, 86
határazatothozott, 8 rendeletet alkotott, 2 egyiittes ülé sen vett ré szt é s 3 társulási tanácsÜlé s volt a
Tapolca kömyé ki önkormányzatokkal.

Ké rte akinek

a

beszámolókkal kapcsolatba ké rdé sevan, aZ tegye fel.

Szakonyi Jánosné : vá|tozás lesz

a telefonon törté nő bejelentkezé sben?

Mohos Attita falugondnok: szerinte a telefonos bejelenté s bonyolult, majd a testiilet eldÖnti, hogY
változtat-e rqta, ia változás lesz, akkor kőzzé tesztk, hirdetőkÖn é s egY módon is a lakosság
tudomására hozzák.
Szabóné Szokoli llva: többször vitte orvoshoz a falugondnok, a legjobb vál,asztása volt a falunak,
hogy Mohos Attilát ví lasztotta falugondoknak. Jó é rzé samikor kí sé ria betegeket az orvosÍ 'nz,
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segí tőké sz, intelligens, büszke rá, é s további jó munkát kí vánt neki.

Fontos lenne a települé sen a virágosí tás, neki is van sok kanna ví rága, amiből szí vesen adna é s
lehetne ültetni a faluban több helyre. Ké rte a jelenlé vőket, akinek van felesleges virága az adlon
majd a falu szé pí té sé hez.A kovácsműhely rendbe té telé revan-e remé ny? A tárgyak elé g rossz
állapotban vannak, azokkal kellene valamit csinálni, nagyon szí vesen segí tene ebben. Sajnos amikor
az áxviz volt, akkor sok minden tönkrement. Az idősek birtokában biztosan sok olyan dolog van,
amit a falumú zeumban ki lehetne áIlitani,jó lenne ha megmaradnaaz utókornak.

A

ké pviselő-testtilet tagjai nagyon
munkát kí vánt nekik.

jól dolgoznak

Mohos Attila falugondok: megköszönte

együtt, sokat tettek a települé sé rt,további jó

az elismerő szavakat.

Szentgyörgyi Lajos: a falugondnoknak van-e abban feladata, hogy milyen önkormányzati
é pületeket kell felú jí tani, karbantartani, mi szorul állagmegóvásra?

Mohos Attila falugondnok: mint az önkormányzat alkalmazottja, ha |átla
valamilyen felú jí tás sziiksé ges akkor szől az illeté kesnek.
Szabóné Szokoli Eva: megköszönte

a

faluban, hogy

a testületnek, hogy a lakóktól, aki ké rte, elszállí tották

a

falevelet, nem é gettek folyamatosan, nem volt rossz a levegő, kint lehetett tartózkodni a szabadban.

Mohos Attila falugondnok: több helyről is el lehetne vinni, jelenleg a Gástya árol<hoz hordták, ott
majd elrothad. Ha van rá igé ny é s szállí tható állapotban, zsákba belerakják akkor azt elviszik.

Gönté r Gyula polgármester: azé rt vetté k a traktort, hogy a települé sen belül tudjanak bármit
szállí tanl.

Mohos Attila falugondnok: é vente ké t alkalommal, tavasszal é s ősszel keletkezik ilyen hulladé k,
amit zsákba rakva bárkitől elvisznek.

Gönté r Gyula polgármester: szerettek volna vásárolni mé g egy ágdaráIőt is. Megköszönte

Szabóné Szokoli Eva felajánlását. A falumú zeummal kapcsolatban elmondta, hogy kb. ké t hete
voltak Pé cs mellett Hosszú heté nyben, ahol polgármestereknek volt egy tanulmányú t,
tapasztalatcsere, látszik, hogy ott nagyon megbecsülik az é rté keket.A közmunkásokkal a Csigahárhan átvitté k a tárgyakat, a mú zeumot rendbe teszik é s majd utána mindent visszavisznek. A
Csiga-hí aban lehetne állandó kiállí tás í s, az önkormányzatnak é rdeke, hogy rendben legyen.
Rompos Lászlőné a faluban minden é vben tavasszal é s ősszel beülteti a köztereket virággal,
köszönet é rte. A testi.ilet az önkormé nyzati é pületek állagmegóvását szem előtt l'artla, a 20l6.é vi
költsé gveté sben kell tervezni a felú jí tásokra é s ha lesz pályázati lehetősé g olyan é pületre, ami
önkormányzati fulajdonban van, de nem önkormányzati feladatot látnak el, akkor arla
megpróbálnak pályé aatot benyú jtant, a pályé aati lehetősé geket a testtilet folyamatosan figyeli.
Fontos, hogy a hulladé k tüzelé se, helyett komposztáljunk.

Sikos Kálmán:

a faluban az iskola é s az óvoda megszí int, a buszmegállót áthelyezté k, nem lehetnee fedetté tenni, legalább egy fé ltetőt csinálni? A ,,Sárfé "-ba vezető ú t nagyon rossz állapotban van,
lassan már nem lehet autóval közlekedni rajta. Nem lehetne-e egy autó murvával megjaví tani?

Gönté r Gyula polgármester: a külső buszmegállónál is ilyen igé ny merült fel, az orvosi
rendelőné l is kellene valami eső beálló. Szeretné nek utcabú torokat kihelyezni. Az ú j
vidé kfejleszté si programban lesz lehetősé g külterületi utak felú jí tásé trapályázn| Több utca
burkolatot javí tottak mart aszfalttal, elé g jónak ttí nik. A té l előtt mar nern akarnak utat javí tani, majd
tavasszal lehetne 1-2 nyerges vonatóval ide szállí tani, azzal javí thatnák az ltat, elTe van pé nze az
önkormányzatnak.

Szentgyörgyi Lajos: a Művé szeti Napok után né hány árus az udvarokban otthagyta a szemetet, mit
lehet azzal kezdeni, ilyen pld" a,,Zsarí Ia-Manna" udvar.
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Takács Lászlóné jegyző: kb" egy hónapja szólí totta fe| az árust, hogy tegye rendbe területet,
október 31-ig kapott rá hatáidőt, de a helyzet változatlan Környezetszennyezé s miatt a Játrási
Hivatalhoz lehet fordulni, ők szabhatnak ki közegé szsé g§gyi bí rságot, mert ott közegé szsé gugyi
problé mák is vannak. Azú gy folyamatban van.
Gönté r Gyula polgármester: A,,Gólya-udvar" is rendetlen, ezeken kí vül több helyszí n is van a
települé sen.

Horváth Ferenc: külterületen vannak elhanyagolt, nem gondozott teniletek, azokkal kellene
kezdeni valamit.

Takács Lászlóné jegyző: ktiltenileten a tulajdonosokat a Földhivatal szólí thatja fel a terület rendbe
té telé re,meg kell né zni helyrajzi szám szerint melyik területről van sző é s jelezni fogja a
Földhivatainak.

Gönté r Gyula polgármester: a külterületi utakkal kapcsolatban majd pontosí tani kell melyik
területek tulaj donosait kell felszólí tani.

Az

ij

falugondnoki autóra az önkormányzat

I0 millió Ft-ot kifizetett, ebből pályázaton 8 millió Ft-

ot nyert"

Balogné Varga Krisztina: az

í j közví lágí tási lámpák

felszerelé sé né lha lehetne az ő utcájukba is

lehetne egyet tenni, mert ott is söté t van, megfelelő lámpaoszlop is van, amire fel lehetne rakni.

Mohos Attila falugondok: akinek van javaslata aközví lágí tás lámpák elhelyezé sé te, az mondja el.

Gönté r Gyula polgármester; a ké pviselők vé gig járták a falut söté tben é s az alapján döntötté k el
hova lesznek az űj lámpák.

Szentgyörgyi Lajos: a falumalom, kovácsműhely, nyugdí jas hé u nem önkormányzati
Nem lehetne-e ezeket az é pületeket is felú jí tani, karbantartani?

tulajdon?

Kocsis Csaba ké pviselő: mindegyik az Egylet tulajdona. Az é pületeket fontossági sorrendbe
kellene felú jí tani,mert mindegyrknek a felú jí tása magában is nagy feladat lenne. Tapolcán a Hotel
Gabriella malomkereké t ú jí tottafel egy váIlalkoző, tőle ké rt átajánlatot, mé g nem ké szült el, mé g
nem tud árat mondani Ezek mind több milliós felú jí tások lenné nek, atnit az önkormányzat nem
tudna egyedül megvalósí tani, az é pületek hasznosí tására megállapodást kellene kötni a
tulajdonossal. A falumú zeum látogatható, de nincs tul jó állapotban, Sipos Tiborné szabadidejé ben
csinálja.
Balogné Varga Krisztina: a boltban sokszor é rdeklődnek vidé kiek mit lehetne megné zni a faluban.
Siposné meg lehet-e kórni, hogy mutassa meg a látnivalókat?

Kocsis Csaba ké pviselő: az Egylet é s a Völgy TDM feladata lerrne, hogy ezeket rendbe tegye,
b

izto sí t s a a láto gatható

sá

gukat.

Gönté r Gyula polgármester: az Egylettel kell kötni egy együttműködé si megállapodást.
Szakonyi Jánosné : aki flzeti Sipos Tiborné t, aztrendezze ő. Az egylet, vagy az önkormányzatfizetl?

Gönté r Gyula polgármester: nem kap senkitől sem pé nzt, társadalmi munkában látja el a
feladatokat.

Szakonyi Jánosné : az ő utcájukban mé g soha nem nyí rta le az önkormányzat a fiivet, mindenki
saját maga vágja. A Malom-szigeten az önkormányzatnyiqa a fiivet, a tulajdonosok a pé nzt elteszik,
de nem fizetnek semmit a falunak.

Kocsis Csaba ké pviselő: a Malom-sziget magántulajdon é s ré szben az Egyleté , a lú nyí rásé rt
cseré be használhatja a falu a különböző

rendezvé nyeken é v közben a területet.
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Szabóné Szokoli Eva: nagyon jó
ötlet:"Jt vásár megt artása,jó lenne
ha tavasszal is meg lehetne
?
teómtóni, a falu helyi
lÁ;;i?.1.-.,tu* orhutnÁuk,aki valamilyen
helyi

fl'1:ffiit§:t§ffi

Dezső Isfuán: avásár nagyon jó
ötlet volt, dicsé ret é rte annak
aki kitalálta.

GÖnté r GYula no|,sl11^e9ter vé gezetí il
tájé
"§:koztatta alakosságot akömyezet vé delmé nek általá_
nos szabálYairól szóló t995, é vi ttt-t.tu.,
1 .
aapjái u t,irreg környezeti állapotaről.
SzenÍ Ilező anYagot kibocsátó,| ,ár,utariáú aiJ
ur.* nincs. Szennyví zc satoma_hálőzat
[:fÍ ,l]""n
MegkÖszÖnte a ré szvé telté s atözmeghallgatást
19 órakor
hagyják el az ülé stermet, mert a ktizmeihallgatás
.be7ártuMegké rte a ké pviselőket ne
után testületi ülé s lesz.

K. m. f.

t.
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Takác}LászlOné )
polgármester

