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Kapolcs község Önkormán yzata Képviselő-testülete
8294. Kapolcs. Kossuth u. 62.

Szém: l404-19l20l5.
Jegyzőkönyv

KÓszÜlt: KaPolcs kÖzség ÖnkormányzataKépviselő-testtilete2015.december 9-én (szerdrán)
17,30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

Az ülés helye: Polgármester Irodája Kapolcs, Kossuth u.62.

Jelen vannak:
Göntér Gyula
Horváth Ferenc
Dobosi Ferenc
kocsis csaba
MohosAttila

Tanácskozási joggal jelen van:

Takács Lászlőné

Jegyzőkönywezetőz

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő

jegyző

Tákács Lászlőné jegyző

GÖntér GYula Polgármester: köszöntötte !ie1yzőt, képviselőket. Megállapította, hogy a
megválasztott 5 kéPviselőből mind az 5 fo jelen yan, a testület hatűzatiépes. Kértó a
kéPviselőket, hogY a meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalásával értsenik egyet, azt
fogadják el. Javasolta még a következő témák targyalását: rápolc, Jövőjéért atápitvany
Alapító okiratának elfogadása

Kocsis Csaba kéPviselŐ: kérte még tárgyalni: Győrivanyi György útfelújítással kapcsolatos
bejelentését.

KaPolcs kÖzség Önkormányzataképviselő-testülete a kiegészítésekkel határozathozatalnélkúl,
egyhangúlag 5 igen szavazattal elfogadta az alá,}ibi:

NAPIRENDET:1./ AhelYiadókról szőlőI0l2011.(XII.31.)önkormrányzatircndelet
módosítása

Előadó: Göntér Gyula polgármester

2, l T áj ékoztató a nem közművel ö sszegffi tö tt hazturtási szennyv íz
begffi tésére vonatkozó kötelező helyi közszolgáltatás
tapasztalatairől

Előadó: Göntér Gyula polgármester



3./ Vegyes, aktuális ügyek
a. ) Kapolc s-Vi gantpetend E gé szsé gügyi Alapítvány Alapító

okiratának elfogadása

1./Napirend:

GÖntér Gyula polgármester elmondta, hogy előző testületen foglalkoztak a háziorvos
iparílzési adó mentességével. Doktor ír tájékoztatása alapjín a vállalkozási szintű adóalapja
nem haladja meg a20 milliő forintot, ezért a mentességgel élni kíván.

Jegyző asszony elkészítette a rendelet tervezetet, kérte szóbeli kiegészítését.

Takács Lász|őné jegyző elmondta, hogy a rendelet tervezetetmegküldte véleményezés
céljábÓl a Miniszterelnökség Támogatásokat Vizsgáló lrodának. Megállapították, hogy a
tewezet a csekély összegű támogatásokra vonatkoző szabáIyozás tekintetében összhangban
van EIJ. bizottsági rendelettel.

GÖntér Gyula polgármester megköszönte akiegészítést, és kérte a rendelet tewezet
elfogadását.

KépviselŐ-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat éstartőzkodás nélkül
megalkotta az alábbi:

1 0/20 1 5.(XII. 1 5.)önkormányzati rendeletet

a helyi adókról szőIő I0l201 1.(XII.31.)önkormányzati rendelet
módosításáról

(rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

2./Napirend:

GÖntér Gyula polgármester elmondta, hogy a képviselők megkapták a nem közművel
összegffitött háztartási szennyvíz begyfitésére vonatkozó kötelező helyí közszolgáItatás
tap asztalatairó 1 szó l ó táj éko ztatőt. Kérte a j e gy ző kie gé szíté sét.

Talcács Lászlóné jegrző elmondta, hogy a kötelező közszolgáltatást Parrag György
veszprémi vállalkoző látja el. Kapolcs községből az Ilona-malomból, Sándor-malomból,
DŐzsa Gy.u.5.sz. vitt el egy-egy forduló szennyvízet. Az ijzemeltető íátlékoztatás szerint 7
olyan vízfogyasztó van, akik a szennys,ízhálőzatra nem kötöttek rá, és nagyobb mennyiségű
vizet használnak fel. Helyi rendelet alapjan az ingatlantulajdonos köteles a nem közművel
összegyűjtött szennyvizet megfelelő időben, de évente legalább egy alkalommal a kijelölt
közszolgáltatőnál megrendelni, és elszállíttatni. Az íngatlan tulajdonosokat té$ékoztatla ez
ügyben, és kéri nyilatkozatukat a szennyvízre vonatkozőlag.

GÖntér Gyula polgármester megköszönte a téqékoztatást és kérte az előterjesztésben
megfo galm azott hatar ozat elfo gadását.
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KéPviselő-testület egYhangúlag, 5 igen szavazattal. ellenszav azat és tartőzkodás nélkül
meghoáa az alábbi:

100/2015.(XII.9.)Ökt.sz. h a t á r o z a t o t

KaPolcs kÖzség ÖnkormanyzataKépviselő-testülete parrag György
VeszPrém, Erdősáv u.I6,sz. közszolgáltatő a helyi kötel ező közsioryg;1tÁ
keretében végzett, a nem közművel Osszegy.tijt<itt haztartási szJnnyvíz
begYŰjtésének és elszállításának tapasztáiatairől szőIő tqékoáaót
elfogadja.

(előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

3./Napirend:

GÖntér GYula Polgármester elmondta, hogy Kapolcs-Vigrántpetend Egészségügyi
AlaPÍtvánY AlaPÍtó Okiratát átdolgozzák az űj itk. szerint. Ű atapíftányt Kapolcs és
VigántPetend Önkormányzat alapítőtta. A kuratóiium elnöke dr. Tóth Jázsef, aki felkérte dr.Farkasné dr. Babos Bernadett ügyvédet az alapítő okirat elkészítésére. Kapolcs
ÖnkormánYzatot NagY Lajosné Kapoics, Kossuth u.33., Kelemen Károly Kapolcs, Kossuth
u,20/I, és GÖntér GYula Kapolcs, Jókai u.16. sz. alatti lakosok képviseltéÉ. Javasolta értsenek
egYet az alaPÍtő okirat módosításával, és a fenti kuratóriumi tagok megv álasztásával.

KéPviselŐ-testÜlet egYhangúlag, 5 igen szavazattal. ellenszav azat és tartőzkodás nélkül
meghoztaaz alábbi:

1 0 1/20 1 5. (XII.9.) Ökt. szám ű határozatot

kapolcs községönkormányzataképvíselő-testülete megtárgyalta a
kapolcs-vigántpetendért Egészségügyi Alapítvány kérését és a következő
döntést hozta:
Képviselő-testület felhatalmazza dt. Tóth Józsefet az alapítvány elnökét,
hogYbízzameg dr. Farkasné dr. Babos Bemadett ügywédet,- hogy az
alapítvány alapítő okiratát a Ptk. alapítvényokra vonatkőző előirásainát
megfelelően módosíts a. Az alapitv ány kuratórium ába alábbi személyeket
delegálja:
Nagy Lajosné Kapolcs, Kossuth u.33.
Kelemen Károly Kapolcs, Kossuth u.20ll.
Göntér Gyula Kapolcs, Jókai u.19.

KéPviselŐ-testület felhatalmazza a jegyzőt, hogy a döntésről a kuratórium
elnökét tájékoztassa.

Felelős: Tákács Lászlőné jegyző

Határidő: 2015. december 15.

GÖntór Gyula polgármester elmondta, hogy dr. Séri Péter ügywéd elkészítette''Kapolcs
JÖvőjéért" Alapítvány alapítő okiratát, melyet a képviselők megkapták. Kérte mond.lak el
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véleményiiket, j avaslataikat.

Dobosi Ferenc kéPviselő véleménye szerint az alapítványi célokat bővíteni kellene, nem
szerePel benn a Parlagfti irtás, önkormányzati berulÉzások - utak, épületek -. palyazat
benyújtásakor fontos, hogy a célok az alapitő okiratban szerepeljenek.

Kocsis Csaba kéPviselő javasolta,hogy halasszák el a döntést, alaposan át kell tekinteni az
okiratot.

KéPviselők a javaslattal egyetértettek, jövő héten döntenek az okhatelfogadásában.

GÖntér GYula Polgármester kérte a képviselőket tisztéazták a kapolcsi 1619, hrsz-u telek
ÜgYét, Elmúlt testÜleti ülésen döntöttek ar:ról, hogy értékesítik, de a ltatározatbart nem
foglalkoztak a kÖzművekkel. A telken előző tulajdonos által ott hagyott építési anyag_ kő _ is
van, amelYet vagy a volt tulajdonosnak, vagy az önkotmányzatnak el kell száIlittatni.

Kocsis Csaba képviselő javasolta, hogy ajánlják fel a volt
száIlított építési anyagot 10 napon belül elviheti, ha nem
intézkedj en az elszállításr őI.

Takács Lászlóné jegyzőjavasolta, hogy következő testületi ülésen módosítsiák ahatátozatot,
a telek értékét növelő beruházást az előző tulajdonosnak az önkormányzat megtérítette_
villany, csatorna - a szerződéseket át kell tarrulmányozni.

képviselők a j avaslattal határozathozatal nélkül egyetértettek.

Kocsis Csaba kéPviselő elmondta, hogy Győrivtínyi György kérte, hogy az útí-elújítás
ÜgYében benYújtott kérelmében döntsön a testület. Azzal atájéÉŐztatássál, nőiy *út felújítás
kÖltségeire vonatkozól?g - önkormányzat tovéhbi atqánlátokat kér .r"- Ú mit kezáeni,
vagy igen vagy nem választk&.

Mohos Attila kéPviselő véleménye szerint arról volt szó, hogy az önkorm ényzat elkésziti az
űt alapját, Ő pedig vállalla az aszfaltozás költségét.

Dobosi Ferenc képviselő elmondta, hogy kérelmező 1 millió forintot
aszfaltozás 2 millió forintba kerülne. Meg kell néznia helyszínt.

ajánlott fel, de az

K99sis Csaba kéPviselő javasolta a polgármestert kérjen fuajánlatot Kelemen Károly
vállalkozőtÓl ttikÖr készítésére, aztkövetően döntsenek. Ajánlatot adjameg rendes útalappaí,
é s más utc áknál alkalmazott p ortalanítás sal i s számo lj on.

Dobosi Ferenc kéPviselő szerint van artais lehetőség, hogy csak a nyomsávot aszfaltozzák,
közte lévő terület murvás.

KéPviselŐk a döntést későbbre halasztották, árajánlatok ismeretében döntenek.

§Öntér GYula Polgármester elmondta, hogy BaloghAntal Tamás és Balogné Varga Krisztina
kérelmében sem dÖntöttek. Képviselők a helyszíú megtekintették, megálapították, hogy a
frités megoldása problémás. A bejárati ajtő elkészítesére-kert fuajanlatot| de'azmég nern jött
meg. El kell dönteni milyen legyen az ajtő, felig üveges, osztott.

tulajdonosnak, hogy az általa oda
kell neki, akkor az önkorményzat
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Horváth Ferenc alpolgármester javasolta, hogy az ajtő felig üveges legyen, a megvilágítást
biztosítani kell, 5 Pontos zár legyenrajt, osztott legyen, véleménye ,r..ir,]t költsége 20o é t.
körül van.

KéPviselők a döntést későbbre halasztottiák, árajánlatok ismeretében döntenek.

Horváth Ferenc alpolgármester elmondta, hogy megkereste dr. Vass Istvárr
Turisztikai Egyesület elnöke, és elmondta, hogy az egyesület általhasználtKapolcs,
u.64.sz. ingatlan a kéményseprők nyilvántartása szerint használaton kívtiliilent
Szeretnék használni az épületben lévő két darab cserépkályhát fütésre. Kérte,
önkormányzat, mint tulajdonos a bejelentést tegye meg.

Kérte továbbá a Petőfi u.57. és Eger patak között lévő nyílt esővíz elvezető
kitisaítását.

a Völgy
Kossuth
szerepe1.
hogy az

csatoma

Dobosi Ferenc kéPvisető véleménye a fenti épület mennyezetét is javítani kell, a nádszőnyeg
belóg, gipszkartonnal a probléma kiküszöbölhető.

GÖntér GYula polgármester elmondta, hogy a szüksége intézkedéseket megteszi,

Polgármester a rendkívüli nyilvanos ülést 19,20 órakorbezárta.

k.m.f.t.
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polgármester


