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Kapolcs közsé g Önkormán yzata Kópviselő-testülete
8294. Kapolcs. Kossuth u. 62.

Szám: 101I-312016.

Jegyzőkönyv

Ké szÜlt: Kapolcs kÖzsé g Önkormányzata Ké pviselő-testtilete 20l6.március 22-é n(kedden) 18.00
őrai kezdettel megtartott rendkí vüli nyilvános ülé sé ről

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

Jegyzőkönywezető:
szaller zoltanné

polgármester
alpolgármester
ké pviselő
ké pviselő
ké pviselő

jegyző
Kapolcs Polgárőr Egyesület Elnöke

ftí előadó

GÖnté r Gyula polgármester: köszöntötte a jegyzőt, ké pviselőket. Megállapí totta, hogy a
megválasztott 5 kepviselŐből mind az 5 ftí  jelen van, a testiilet határozatké pes.
Javasolta mé g a következő napirendi pontok tfugyalását:
-TÖrdemic Né ptáncegyÜtes támogatási ké relme, Művé szetek Völgye Nonprofit Kft_vel kötendő
megállapodás, posta epület hasznosí tása,vé dőnői szolgálattalkapcsolatos tqé koztatás.
Ké rte a ké Pviselőket, hogy a kiegé szí té ssel együtt a meghí vóban szereplő napirendi pontok
tárgyalásával é rtsenek egyet, azt fogadlák el.

KaPolcs kÖzsé g Önkormányzata ké pviselő-testtilete határozathozatalné lkől, egyhangú lag 5 igen
szavazattal elfogadta az alábbi:

NAPIRENDET:
l . l a) Y i gántpetend, Kap o1 c s iv ővizellátő v í zikő zmű-rend sz er, H e gyesd

szennyví zelvezető é s tisztí tó ví ziközmű rendszer Gördülő Fejleszté si Terv
elké szí té sé re, b enyú j tására é s ké pvi seleté re meghatal mazás

b) Közbesz erzé si Terv elfogadása
c) AVölgy TDM támogatási ké relme
d) Falugondnoki Egyesület támogatási ké relme
e) P ály ázatok b enyuj tás ával kap c so l ato s dönté  s

(szóbeli előterjeszté s)
f) Tördemic Né ptiárrcegyüttes támogatási ké relme
g) Művé szetek Völgye Nonprofit Kft-vel kötendő megállapodás

Előadó: Gönté r Gyula polgármester
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1. Napirend

a) Vigántpetend, Kapolcs ivóví zellátő ví zikőzmű-rendszer, Hegyesd szennyví ze|vezető é s
tisztí tó vlziközmű rendszer Gördülő Fejleszté si Terv elké szí té sé re, benyú jtására é s
ké pviseletre meghatalmazás

Gönté r Gyula polgármester: a rendszer üzemeltetője a Bakonykarszt Zrt, az önkormányzat
korabban már megbí zta,hogy a fejleszté si tervet a Magyar Energetikai Hivatalba nyujtsrák be. Az
elké szült terv szakmal|ag biztosan megfelelő. Meg lehet határozní , hogy az önkormányzat a
települé sen hol szeretne fejleszté st, javí tást, hol lenne szüksé g a vezeté kek cseré jé re. A 4.számű
adatlap visszaktildé sé t ké rté k. A csatorna beruházás alkalmával né hány helyen megtörté nt a
vizvezeté k cseré je is. A,,Pór-ház"-náI, Varga Győzőé khé uánál volt a vezeté k ké t vé ge, arrrrak idejé n
ertőI biztosan nem volt terv, ezt bele lehetne vonni a fejleszté si tervbe, enől majd egyeztet a
Bakonykarsztnál Kugler Gyulával é s a Kerté sz Lajossal.

Dobosi Ferenc ké pviselő: egyeté rtett a javaslattal, ott ahol mé g fé m csövek vannak, azokat ki
kellene cseré ltetni.

Gönté r Gyula polgármesterz az ú t alatt biztosan ki lett cseré lve.

Mohos Attila ké pviselő: minden a terhé re törté nik a fejleszté s, ki fizeti a költsé get?

Gönté r Gyula polgármester: a szolgáItatási dí jból kiilöní tenek el fejleszté sre, abból lehet
megvalósí tani. Beszé lt a szolgáltatóval lenne arra lehetősé g, hogy a Művé szetek Völgye rendezvé ny
ideje alatt né hány helyszí nen mobil tisztálkodási lehetősé get tudnának biztosí tani.
Ké rte a határozat előterj eszté s szerinti elfogadását.

Kapolcs közsé g Önkormányzata Ké pviselő-testiilete egyhangú  dönté ssel, 5 igen szavazattal,
ellenszavazat é s tartőzkodás né lktil meghozta a következő

tl t 20l 6.(nI.22.) Ökt. sz ámú  határ ozatot

Kapo lcs Közs ó g Önko rm án y zata Ké pvi s elő-testtil ete, mint a
4 3. s o rs zám ú  1 l - 1 4 5 5 3 - 1 -0 0 2 - 0 l -0 4 M E KH kó ddal r ende lkező Wg ú ntp eten d,
Kap o lcs iv óví ze llátó ví zí közmű-r ends 7er,
64. sorszdmú  21-02422-1-005-00-00 MEKH kóddal rendelkező Heglesd
s ze n nyv í ze lv e zető é  s -t í s zt í tó v í zik ö zm ű- r e n ds 7e r,

Ellátásé rt Felelőse, megJárgyaltaa2017-2031. é vekre vonatkozó Gördülő Fejleszté si
Terv ké szí té sé re vonatkozó napirendi pontot.

Aví zlközmű-szolgáItatásról szóló 201I. é ví  CCIX. törvé ny 11. § (2) bekezdé se
szerinti Gördülő Fejleszté si Tervvel kapcsolatos kötelezettsé gek vé grehajtása
é rdeké ben a Ké pviselő-testtilet felhatalmazza aPolgé rmestert arra,hogy hatalmazza
meg a BAKONYKARSZT Yiz- é s CsatornaműZártkőruen Működő
Ré szvé nytárs aságot a Gördülő F ej leszté si Tervvel kapcsolato s önkormányzati
kötelezettsé gek telj esí té sé vel.

Ameghatalmazás kiterjed arra is, hogy a BAKONYKARSZT Zrt. avonatkozó
Terveket kószí tse el é s a Vksztv. valamint az 58l20I3. (II. 27.) Korm. rendelet által
megállapí tott vé lemé nyezé s átvé telé t követően, a20l7-2031. é vekre vonatkozó
Gördülő Fejleszté si Tervet a Magyar Energetikai é s Közmű-szabályozási Hivatalhoz
nyú jtsa be é s a jóváhagyásrairányuló eljárásban ké pviselje az Önkormányzatot.
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Felelős: Takács Lászlőné  jegyző
Gönté r Gyula poigáimester

Határidő: 2016. március 31.

b) Közbeszerzé si Terv elfogadása

GÖnté r Gyula polgármester: a most elfogadásra kerülő tervet valószí nűleg é v közben módosí tani
kell majd, mert nem tudja, hogy lesz-e megfelelő pá|yázat a vé dőnői hálőzat bőví té sé re. Most van
egY TOP-4.1.1-15.kódszitmí pályázat, azon belül lehet ,,Egé szsé gügyi alapellátás infrastrukturális
fejleszté s"-re pályázatot benyú jtani, a ré szletek mé g nem ismertek pontosan, lehet, hogy
Taliándörögd önkormányzatával közösen kell beadni, ott az orvosi rendelőt szeretnók fejleszteni.

Kocsis Csaba ké pviselő: sniksé g van most a terv elfogadására ?

Takács Lász|Őné  jegyző: a Közbeszerzé si Tervet április 15-ig el kell fogadni, de é v közben lehet
módosí tani. EPÍ té si beruházás eseté n nettó 15 millió Ft é rtehtátángnem fell közbeszerzé si eljárást
lefolytatni, ha meghaladla az é rté ket, akkor aközbeszerzé si szabályzatot felül kell vizsgálni, é s a
kÖzbeszerzé si tervet módosí tani. Amí g nincs konkré tan beadhatő pályázat addig az elóterjeszté s
szerinti haté rozatot el lehet fogadni.

Kapolcs kÖzsé g Onkormányzata Ké pviselő-testtilete egyhangú  dönté ssel, 5 igen szavazattal,
ellenszavazat é s tartőzkodás né lkiil meg!-nzta a következő

12 12016.(III.22.) Ökt. számú  határozatot

Kapolcs közsé g Önkormanyzata Ké pviselő-testülete a 2016.é vi Közbeszerzé si
Tervet a mellé klet szerint jóváhagyja

c) AVölgy TDM támogatási ké relme

GÖnté r Gyula polgármester: a ké relmet minden ké pviselő olvasta. Az önkormányzat az é ves
tagdijat átutalta az egyesületnek. Az önkormányzat biztosí tja ré szükre az é pületet amit irodaké nt
használnak, a szolgáltatásaikat nem veszi igé nybe. Az önkormányzat. Az irod,a november l-től
zé rva .van) az qtőra ügyeleti telefonszám van kií rva. Egyenlőre nem javasolta a támogatás
megé llapitását.

Kocsis Csaba ké pviselŐ: van lehetősé ge az önkormányzatnak, hogy a civil szervezetnek pályé natot
Í rjon ki arra, hogy támogatást kaphassanak? Össze lehet hasonlí tani a települé s"., ierrő 

"ir,.ilszewezeteket, ki mit tesz. Alkalmasnak lát egy olyan szervezetet önkormányzati támogatásra, aki
turisztikával foglalkozik, ebből a ké relemből nem látszik konkré tan, hogy mit szerveznek erre az
é vre, milyen programokat akarnak, mire ké rik a támogatást. Szerinte ne utasí tsa el a testiilet a
ké relmet.

Korponai Lász|ő elnök: a polgárőrsé g egyiittműködé si megállapodást kötött az önkorm é nyzattal, a
kapott támogatás összegé vel minden é vben elszámol.
Ha mé g bÜrokratikusabb lesz az elszálmolás akkor a civil szervezetek nem igé nylik a trámogatást. A
testtilet látja melyik civil szervezet működik aktí van é s melyik aki csak vegetá1. Szab{lyzatban
benne van a támogatás iránti igé ny benyú jtásának módja é s az elszámolás is. A Völgy rovr
ké relme nem felel meg az előí rtaknak, nem a megfelelő formanyomtatván7rtbasznáIté k. Áz előí rt
dokumentum benyú jtására fel kell hí vni az egyesületet é s tqé koztatni kell őket, hogy a támogatás
fejé ben az önkormányzat mí Iyen elvárásokat tálmasztvelük szernben.
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Kocsis Csaba ké pviselő: ha az egyesület megfuatározott cé lra ké ri a támogatást, akkor a testiilet
bí ztositja, de a ké relemből semmilyen konkré tum nem látszik.

Gönté r Gyula polgármester: Kocsis Csaba ké pviseli az önkormányzatot az egyesület
megbeszé lé sein. Ké szül-e ott valamilyen feljegyzé s, beszámoló,vagy jegyzőkönyv?

Kocsis Csaba ké pviselő: az egyezteté snek nincs í rásos anyaga, jegyzőkönyv nem kószül.

Takács Lászlóné  jegyzőz az együttes testiileti ülé sen volt az egyesületnek beszámolója, ahol az
al elnök adott szób elt táj é ko ztatást a munkáró l.

Gönté r Gyula polgármester: az egyesületben az önkormányzatokon kí vül varrnak vállalkozók,
akik szinté n tagjai az egyesületnek, ők nem járulnakhozzá anyagllag a működé shez? Jő lenne, ha
átláthatóbb lenne az egyesület működé se.

Kocsis Csaba ké pviselő: Tudomása szerint az egyiittes ülé sen azé rt nem tudott ré szt venni az
egyesület elnöke, mivel megv áltoztatták az ülé s időpontját.

Takács Lász|őné  jegyzőz az időpont té nyleg ví ú tozott, mert több polgármesternek nem volt jő az
eredeti dátum.

Kocsis Csaba ké pviselő: majd felhí vja a figyelmé t Dr. Vass István elnöknek a jegyzőkönyv
vezeté sé re.

Gönté r Gyula polgármesterz az iroda tavaly a Művé szetek Völgye ideje alatt záwavolt, amikor a
legnagyobb szüksé g lett volna rá.

Takács Lászlőné  jegyző: minden civil szervezettudja, hogy milyen nyomtatványon kell beadni a
támogatási ké relmet. Rendelet hatálybalé pé sekor erről adott tájé koztatást.

Kocsis Csaba ké pviselő: a támogatási ké relem beadására időkorlátot kellene meghatározni, pl.
március 31-ig, aki nem adja be nem kap támogatást

Takács Lászlóné  jegyző: működé sre é s programok megvalósí tásiához ké rik a támogatást, azt mitr
é v elejé n lehet tudni, hogy mit szeretné nek é v közben.

Mohos Attila ké pviselő: a feltett ké rdé sre nemmel fogszavazni.

Göntór Gyula polgármester: ki é rt egyet azzal, hogy A Völgy TDM ré szé re 50.000,-Ft összegű
támogatást állapí tson meg a testtilet?

Kapolcs közsé g Önkormányzata Ké pviselő-testiilete 2 ellenszavazattal é s 3 ártőzkodással
megltozta a következő:

13l20t6. (lII.22.) Ökt. számú  határozatot

Kapolcs közsé g Önkormányzata Ké pviselő-testtilete megtárgyalta A Völgy TDM
támogatás iránti ké relmé t. Ké pviselő-testiilet a tátmogatást nem állapí tja meg,
mivel a ké relem nern felel meg a helyi rendelet előí rásainak.
Ké pviselő-testtilete tájé koztatla,, A Völgy TDM" elnöké t, hogy a 2016. é vre
vonatkozó 50 ezeí  Ft összegű támogatási igé nyé t a megfelelő
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formanyomtatványon nyú jtsa be. A támogatási ké relemben ré szletesen
közölj e a 2O1 6.é vben megvalósí tani kí vánt cé lokat, programokat.

Me gbizza a j e gyzőt, ho gy az e gyesül et elnöké t errő l táj é ko ztas s a.

Felelős: Takács Lászlőné  jegyző
Határidő: 2016. április 11.

d) Falugondnoki Egyesület támogatási ké relme

Gönté r Gyula polgármester: a Veszpré m Megyei Falugondnokok Egyesülete adott be támogatási

kórelmet.

Takács Lászlóné  jegyző: tava|y 5,000,-Ft támogatást aőott az önkormányzat, szakmai segí tsé get

nyú jtanak.

Mohos Attila ké pviselő: a falugondnokoknak különböző továbbké pzóseket, találkozókat
szerveznek. A Veszpré m megyei egyesület vezetője a hidegkú ti falugondnok -Bé laÍ i Károly- volt
eddig, é ppen a legutóbbi ülé sen mondott le, most ú j ember van helyette. A falugondnokoknak
tanfolyamokon is ré szt kell venni, kredit pontokat gyűjteni, ezeket a tanfolyamokat az egyesület

szervezi, hasznosak.

Gönté r Gyula polgármester: 5.000,-Ft támogatást javasolt.

Kapolcs közsé g Önkormanyzata Ké pviselő-testtilete egyharrgú  dönté ssel, 5 igen szavazattal,
ellenszavazat é s tartőzkodás né lktil meghozta a következő

14 t2016. (|II.22.) Ökt. szám ű határozatot

Kapolcs közsé g Önkormányzata Ké pviselő-testtilete az áIlarrtháztartáson kÍ vüli
forrás átvé telé re é s átadástra vonatkozó szabályokról sző|ő 3l20l4. (II.15.)

önkormányzati rendelete (a továbbiakbarr: Or.) a|apján a Veszpré m Megyei
Falugondnokok Egyesületé t -8247. Hidegkrit, Fő u. 67lA.- egyszeri 5.000 Ft-, azaz
Ötezer forint összeggel támogatja.
A támogatás kifizeté se egy összegben utalással törté nik az Egyesület bankszámlája
javára.
A támogatás cé lja: az egyesület szakmai munkájával kapcsolatos költsé gekhez való
hozzájáralás.
A felhaszn áIás hatáideje: 20I 6. november 3 0.

Az Egyesület a támogatásról 2016. december 3l-ig köteles elszámolni.
Utasí tja a polgármestert, hogy fenti támogatásról a Ké pviselő-testí ilet dönté sé nek

megfelelő tartalommal kössön megállapodást az Egyesülettel, ami terjedjen ki az

Or. +. § (2) bekezdé sé ben meghatározottakra.
Utasí tja a jegyzőt,hogy a megállapodás megköté sé t követően inté zkedjen fenti ösz-
szegkifizeté sé ről.
Utasí tja a polgármestert, hogy az elszárnolás benffitásárőI, illetve annak elmaradá-

sáról számoljon be a Ké pviselő-testtiletnek.

Felelős: Gönté r Gyula polgármester Takács Lászlőté  jegyző
Határidő: 2016. december 31.
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e) P ály ázatok benyú j tás ával kapcs olatos dönté sek

Gönté r Gyula polgármester: megjelentek a TOP-os páIyázatok. A Veszpré m Megyei
Önkormtányzatnál voltak egyeztettek.
Több olyan pályázat van, amelyiken az önkormányzat indulhat, ezek:
1. vé dőnői szolgálatot biztosí tó helyisé g felú jí tása, orvosi rendelőhöz törté nő költözteté se. Ennek a
beadási határideje 2016. február 15- 2016. május 4.között, az elbí rálás nem a beé rkezé si sorrendben
törté nik.
Ezt apályazatot lehet, hogy Taliándörögddel közösen adja be az önkormányzat, mert egy praxishoz
tartozik a ké t települé s, ú gy nagyobb esé lye lenrre apáIyázatnak. Ehhez a megyei önkormányzat az
iránytő hatóság állásfoglalását ké rte, ami mé g nem é rkezett meg. Az orvosi rendelő felú jí tása 2008-
ban volt, akkor a vé dőnői helyisé g kialakí tása is szerepelt, de az akkori pályé zati lehetősé g nem
tette lehetővé  a megvalósí tást. Az akkori é pí té si engedé ly márlqárt. Minden dokumentáció megvan.
Az akkori terveket é s árajánlatot Nagy LászIő monostorapáti vállalkoző ké szí tette, most egy ú j
árqánlatot adott, a költsé g nettó 20,5 millió Ft. Azé rt lenne cé lszení bb ú j vé dőnői helyisé get é pí teni
az orvosi rendelőné l, mert akkor együtt lenne a komplex egé szsé gügyi inté zmé ny, é s nem a mostani
helyisé get ú j í tanánk fel. Enől kellene dönteni.
A Megyei Önkormányzatnál vállalj ák a pályé nat elké szité sé t, abban az esetben, ha a páIyázat nyer,
akkor 2,5oÁ sí kerdrjat kell ftzetni, ha nem nyer, akkor I Yo-ot. Ha ők í rják meg a pá|yázatot, akkor
együttműködé si megállapodást kell kötni velük. Ké rte a ké pviselők vé lemé nyé t.

Ho rváth Ferenc alp olgá rmester : milyen p áIy í uatok vannak mé g?

Gönté r Gyula polgármester:
1 . egé szs é gügyi alapellátás infrastrukturáli s fej leszté se -vé dőnői
2. hely gazdaságfejleszté s termelői piac, helyi termelők tátrnogatása. 25 millió Ft az í gé nyelhető
támogatás, a beadási határidő: 2016.02.29-2016" 04.25. közötti időszak.
Apályazat I00 %- támogatottságú , de ha olyan cé lra törté nik a beadás, ami bevé telt termel, akkor
az csökkenti apályázati támogatás összegé t.
3. települé si környezetvé delmi infrastruktura fejleszté se -árkok, patakmeder karbantartása-, a
páIyázathoz csak költsé gveté s kell, tervek nem.
4. turisztikai fejleszté s

Kocsis Csaba ké pviselő: a tervezé snek van költsé ge, a beadási hatáÁdő: 2016. április 28.

Gönté r Gyula polgármester: a turisztikai pályázatot né gy települé s: Monostorapáti, Taliándörögd,
Hegyesd é s Kapolcs közösen adná be. A páIyázatí róval március 2I-é n vo|t egyezteté s, minden
települé s az ötleteket elmondta.

Kocsis Csaba ké pviselő: 5 települé s adná be a páIyiaatot, elthez a települé seknek konzorciumot
kellene lé trehozni, minden önkormányzat más fejleszté si cé lt határozott meg. Vigántpetend: viz,
források, malmok, információs rendszer kialakí tása. Kapolcs: fogadó-látogatóközpont kialakí tása,
kasté ly é pület helyreállí tása. Apályazatirő szeÁnt ez ,,nagy falat". Atámogatás minimális összege
80 millió Ft. A Balaton ré giónak 820 millió Ft körüli összeg jutna, amit 3 járás között osztanak fel,
ez járásonké nt közel 270 mllliő Ft-ot jelent. Apályáuat irását egy veszpré mi cé g vállalná, az
ADITUS Zrt. Hoffter Tiboré k már dolgoztak velük, jő páIyé zatí rónak tarlJák őket, 5 % sikerdí jé rt
í rják meg a páIyluatot, 1 millió Ft-ot mindenké ppen ki kell fizetn| A pé tyazható támogatási
összegből Kapolcsra 100 millió Ft jutna. Kapolcs vállalja-e avezető szerepet a konzorciumban?

Gönté r Gyula polgármester: a pályazatot önkormányzatké nt kell benyujtaní , a konzorcium
alapí tásához a 4-5 önkormányzat aktuális lenne a páIyázatí ró szerint. A turizmus jó kiugrási
lehetősé g a települé snek, eddig ilyen nem volt.
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Szé p termé szeti környezetben van, itt a Balaton-felvidé k, sok lehetősé g van, amit turisztikai
szempontból ki lehetne használni.

Kocsis Csaba ké pviselő: 1 millió Ft az űz|eti terv é s a marketing tevé kenysé g költsé ge, ezé rtké t
tanulmányt ad át a tervező.

Gönté r Gyula polgármester: a közlekedé s fejleszté sre kí í rt pályé aaton belül lenne lehetősé g a
forgalom lassí tás, gyalogos átkelőhely kialakí tása, buszmegálló kialakí tása. Ennek a páIyáaatnak a

nagyvázsonyi polgármester Fábry Szabolcs jártú arla. ApáIyázatot konzorcium kereté ben adhatnák

be az önkormányzatok: Nagyvé usony, Pula, Vigántpetend, Kapolcs, Monostorapáti. A támogatási

összeg 500 millió Ft, Kapolcsra vonatkozőan az előzetes ismeretek alapján a fejleszté sek költsé gei:

forgalom lassí tó sziget kialakí tása 20 millió Ft, gyalogátkelő kialakí tása 1,5 millió Ft, buszmegállÓ

1 millió Ft, járda kié pí té se az orvosi rendelőig. A települé seket é rinti a77-es számú  ftí ú t. Holnapi
napon lesz ezzel kapcsolatban egyezteté s, az önkormányzatoknak költsé gbecslé st kell ké szí teni, a
Veszpré m Megyei Közú ti Igazgatőságtámogatása is kell apáIyáuathoz. Javasolta a ké pviselŐknek,

hogy támogassák apályé aat benyú jtását, csatlakozzanak a konzorciumhoz, aminek Nagyvázsony
lenne a gesztora. Esetleg fix sebessé gmé rő ké szülé kre is lehetne pályí nní  ezer a projekten belül.
Egy veszpré mipályí aatí ró cé g ké szí tené  e|, apályé natí rás költsé ge240 ezer Ft, amit a ré sztvevő
önkormányz atok a terv ezett b eruház ás ar tny áb an fi z etné nek.

A b enyú j tan dő p ály ázato knál fonto s s á gi s orrend et j avas o lt :

1. egé szsé gügyi fejleszté s- vé dőnői szolgálat kialakí tása
2. turisztika -közlekedé s fejleszté s,
3 . gazőaság.fej leszté s
A Megyei Önkormányzatná|váIla\té k apá|yázat megí rását, akkor ha a beadási határidő előtt 7

nappal a szüksé ges adatokat megadja az önkormányzat apályázat elké szí té sé hez, akkor megí rják.
Lesznek majd Vidé kfejleszté si pé lyázatok: települé ské pet meStatároző é pületek felÚjí tása,

energetikai korszení sí té se, ktilterületi utak fejleszté se, karbantartása.

Dobosi Ferenc ké pviselő: a vé dőnői szolgálat fejleszté se jó ötlet. A kivitelezé sre adott ajánlat 20,5

millió Ft elé g magas. Az é pület nagysága kb. 40 m2 lenne, az 500,-Ftlm2 é tr szerinte sok.

Mohos Attila ké pviselő: ezen kí vül mé g a berendezé s költsé ge.

Takács Lászlóné  jegzőz apályázatban szerepel, hogy a fajlagos költsé g nem haladhatja meg a 150

ezer FtJm2 árat felitjí tás, 250.000. -ftlflm2 összeget bőví té s eseté ben.

Horváth Ferenc alpolgármester: a felsorolt páIyí natok eseté ben a salát forrás összege 2,8- 3

millió Ft,

Kocsis Csaba ké pviselő : a páIyázatí rás költsé ge a páIy azatban elszámolhatÓ.

Horváth Ferenc alpolgármester: 2 millió Ft.

Mohos Attila ké pviselő: kell ké rni másik ajánlatot, ha nem felel meg amit Nagy LászlŐ ké szí tett.

Korponai Lászlő elnök: meddig kell fenntartani?

Takács Lászlőné  jegyzőz áltaIában öt é vig.

Korponai Lász|ő elnök: Turisztikai fejleszté sné l, hogyan |esz az üzemelteté s? Megfelelő ember

keII hozzá. Az önkormé nyzat é s A Völgy TDM párhuzamosan megy? A Völgy TDM-et be kell
vonni a projektbe, vállaljanak ők is felelőssé get.
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Kocsis Csaba ké pviselő: a turisztikai fejleszté si cé lok é rdeké ben az önkormányzatnak é s A Völgy
TDM-nek hosszú  távon együtt kell működni.

Gönté r Gyula polgármester: a páIyé nat alapfelté tele, hogy turisztikai szakembert kell felvenni é s
a projektet öt é vig kell működtetni.

Kocsis Csaba ké pviselő: ötletké nt felmerült, hogy a pályázatot A Vögy TDM adja be, de az
egyesületektől biztosí té kot ké rnek apályázatban, amit ők nem tudnak biztosí tani.

Korponai Lászlő elnök: egyeté rtett azzal, hogy a vé dőnői szolgálat az orvosi rendelőné l legyen.
Közösen kell beadni a pályázatot Taliándörögd önkorrnányzatával? A közös páIyé zatnáI
előfordulhat, hogy a települé sek nem annyi támogatást kapnak, mint amit igé nyeltek.

Gönté r Gyula polgármester: a pályázatban rőgzí tik, hogy melyik páIyánó milyen cé lra
használhatla a támogatást, minden konzorciumi tag arra haszné lhatja fel, amilyen páIyázati cé lt
megjelöl. A Megyei Önkormányzatnál adták az öt|etet, hogy közösen adják be a települé sek a
páIyázatot, ú gy nagyobb esé lyük van, a megfelelő adatokat kellhozzá szolgáItatní .

Korponai Lász|ő elnök: tudomása szerint a rendőrsé gen kereszti.il lehetne most pályázni t-2
sebessé gmé rő ké szülé kre, szerinte van esé ly arra, hogy nyerjen az önkormányzat. A Pályazati
Figyelőben olvasta, hogy az első világháborus emlé kművek felú jí tására van kií rva pályázat.

Takács Lászl'őné  jegyző: a felú jí tásra van ké sz terv, szakmai é s szakórtői anyag, tavaly pé lyí .zott az
önkormányzat, de nem nyert.

Korponai Lászlő elnök: Nagy Lászlőé k ké szí tetté k az orvosi rendelőhöz az eredeti terveket,
javasolja, hogy az önkormányzat számí tson a munkájukra most is.

Dobosi Ferenc ké pviselő: olyan ajránlatot kell ké rni, ami elfogadható, a páIyázatban szerepel, hogy
200 ezer Ftlm2 árat fogadnak el, amit az ő qánlatuk meghalad.

Kocsis Csaba ké pviselő: el kellene dönteni, hogy a pályáaatok elké szí té sé re mennyit költsön az
önkormányzat.

Mohos Attila ké pviselő: attól fligg, milyen pá|yáaatot ad be a testi.ilet.

Kocsis Csaba ké pviselő: 4páIyáaat eseté n aköltsé g 1 millió Ft.

Mohos Attila ké pviselő: mit szeretne a testtilet megvalósí tani?

Horváth Ferenc alpolgármester: fontossági sorrendre gondolt Mohos Attila.

Gönté r Gyula polgármester: a pályázatkás költsé ge 1 millió Ft, amit lehet, hogy az önkormányzat
kidob, mert a beadásra kerülő páIyé natok közül egyik sem nyer. Meg kell próbálni, mert 2018. utrán
nem lesznek ilyen lehetősé g.

Dobosi Ferenc, Horváth Ferenco Kocsis Csaba ké pviselőkz támogatták a 4 pályé nat benyú jtását.

Kocsis Csaba ké pviselő: a gazőaságfejleszté si pályázat beadásának felté telei amik a legkevé sbé
tisztánottak. Az őszi vásar sikere alapjarr szerinte van esé lye apá|yáaatnak.
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Mohos Attila ké pviselő: ktilterületi utak fejleszté se?

Gönté r Gyula polgármester: mé g nincs kií rva apályánat.

Kocsis Csaba ké pviselő: a települé ské pet mefllatí rozó é pületek fejleszté sé re az egyházak í s
pá|yázbatnak, ebben lehetne a templomok ktilső felú jí tására pályáani, az egyhának vezetőivel kell
egyeztetni.

Gönté r Gyula polgármester: felhatalmazást ké rt a testtilettől, hogy az elhangzott pályázatol<kal
kapcsolatosan té trgyalásokat folytathasson, ami mé g nem a beadást jelenti. A furisztikai pályázat
beadásának határideje: 2016. április 28.

Takács Lászlóné  jegyző: a Veszpré m Megyei Önkormányzat határozatot vár arról, hogy a testiilet
me gbí zza a p áIy ánat elké  szí té s é vel.

Dobosi Ferenc ké pviselő: konkré tumok né lkiil megadja a testület a felhatalmazást a pá|yánat
elké szí té sé re?

Gönté r Gyula polgármester: a vé dőnői szolgálat kialakí tására é s a taliándörögdi rendelő
fe\ujitásfua lehet beadni apályazatot. A jegyző asszonynak a Megyei ÖnkormányzatnáI adtak erre
határ ozati j avaslat mintát é s együttműködé si megállapodás mintát i s.

Takács Lászlóné  jegrzőz Az együttműködé si megállapodás alapján a projekt költsé gé nek I %o-át

mindenké ppen ki kell fizetni a megyei önkormányzatnak, ha nem nyer a páIyánat akkor is. Ha nyer
akkor ennek költsé ge beé pí thető a pé lyázati költsé gek kőzé , az összeget visszautalják az
önkormányz at szé miáj ár a.

Gönté r Gyula polgármester: a mai napon vissza kellett kiildeni a Megyei Önkormányzathoz egy
táblé aatot, amiben a fejleszté si terveket kellett beí rni, az egé szsé g§gyí  alape|Iátási p!ú yázatot jelölte
meg a listában. Ké rte a ké pviselőket, hogy errőIhozzanakhatározatot.

Kapolcs közsé g Önkormányzata Ké pviselő-testiilete egyhangú  dönté ssel, 5 igen szavazattal,
ellenszavazat é s tartőzkodás né lhil meghozta a következő

15t2016. (It1.22.) Ökt. számú  határozatot

Kapolcs közsé g Önkormányzata Ké pviselő-testiilete pá|yé aatot kí ván benyú jtani
a TOP-4.1.1-15 azonosí tó számon az,,Egé szsé gugyi aIapellátás
infrastrukturális fejleszté se" kereté ben a vé dőnői hálőzat fejleszté sé re.

Ké pviselő-testiilet felhatalmazza a polgármestert, hogy a Veszpré m Megyei
Önkormányzattal kössön Konzorciumi Együttműködé si Megállapodást a
pá|yazat elké szí té sé re, projektmenedzsmenti feladatok ellátására, a szüksé ges
inté zkedé seket megté telé re.

Felelős: Gönté r Gyula polgármester
Hatráridő: 2016. május 4.

Kocsis Csaba ké pviselő: a turisztikai páIyázatnál kellene elvi kötelezettsé get vállalni a pályázati
összeg arányában.
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Gönté r Gyula polgármester: minden települé s támogatja. Szavazzanak arról, hogy az

önkormrányzat a turisztlkai pályázatot benffitja, a ptlyé .z;at í rásával az ADITUS Zrt. Veszpré m,
Vörösmarty té r 4.sz. alatti páIyiuatí ró cé get bí zza meg, a konzorcium alakí tásával kapcsolatban a

polgármester tárgyalásokat folyathasson é s az önkormányzat vállalja az ezzel kapcsolatos
költsé geket
Kapolcs közsé g Önkormányzata Ké pviselő-testrilete egyhangú  dönté ssel, 5 igen szavazattal,
eLlenszavazat é s tartőzkodás né lkiil meghozta a következő

l6t20l6. (II|.22.) Ökt. számú  határozatot

Kapol cs közs é g Önkormányzata Ké pvi selő-testi.il ete kifej ezi
szándé kát, hogy a TOP- 1 .2.1 -I 5,,Társadalmi é s környezeti
szempontból fenntartható turizmusfejleszté s" kódszámú  pályé aatot
benyú jtja.
A p á|y ázat elké szí té sé vel megbí z za az ADITUS Zrt- 8 2 00.

Veszpré m, Vörösmarty té r 4.- pé lyázatirőL
A páIyáuatban é rintett önkormányzatok polgármestereivel kapcsolatos
konzorciumi egyezteté s sel megbizza a polgármestert.
Vállalj a a p ály é uat benyú j tásával kapcsolato s költsé geket.

Felelős: Gönté r Gyula polgármester
Határidő: folyamatos

Gönté r Gyula polgármester: a közlekedé s fejleszté si páIyáuat benyú jtásával kapcsolatban a

további egyezteté sek folytatásához ké rte a testí ilet fe|hataLmazását, a páIyázatí rő megbí zását é s az

ezzel kapcsolatos költsé gek vállalását.

Kapolcs közsé g Önkormarryzata Ké pviselő-testtilete egyhangú  dönté ssel, 5 igen szavazattal,
ellenszavazat é s tartőzkodás né lküImeghozta a következő

17l20t6. (III.22) Ökt. számú  határozatot

Kapolcs köz sé g Önkormányzata Ké pviselő-testí ilete kifej ezi
szé ndé kát, hogy a TOP-3.1 .1-20|5,, Fenntartható települé si
közlekedé sfej leszté s" kódszámú  p áIy ázatot benyuj tj a.

A pályáuatban é rintett önkormányzatok polgármestereivel kapcsolatos
konzorcium i e gy ezteté s s el me gbí z za a p o1 gármest ert.

Vállalj a a p é ú y ázat benyuj tásával kapcsolatos költs é geket.

Felelős : Gönté r Gyula polgármester
Hatát',dő folyamatos

Gönté r Gyula polgármesterz avidé kfejleszté si é s gazdaságfejleszté si pályánatrőImé gegyeztetnek.

f) Tördemic Né ptáncegyüttes támogatása

Gönté r Gyula polgármester: az együttes vezetője Szabó Csaba ké relemmel fordult az
önkormányzathoz. A gyermek táncosoknak fellé pő ruhákat ké szí ttettek 500 ezer Ft é rté kben, elthez

ké rté k az önkormányzat támogatását. Az együttes sokszor fellé p a települé sen, bármilyen
rendezvé nyre hí vták őket, mindig szí ves jöttek é s szí nvonalas műsort adtak. 100 ezer Ft támogatást
javasolt.
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Kocsis Csaba ké pviselő: maximálisan támogatta az együttesnek javasolt összeget. A fellé pé seken
kí vül Szabó Csaba nagyon sokat tesz a kapolcsi hagyományok ápolása, a meglé vő é rté kek
megőrzé se teré n. Az egytittes nagyon szí nvonalas tudással rendelkezik.
Kapolcs közsé g Önkormanyzata Ké pviselő-testülete egyhangú  dönté ssel, 5 igen szavazattaL,
ellenszavazat é s tartőzkodás né lkiil meghozta a következő

18 t2016. (II1.22.) Ökt. szám ű határozatot

Kapolcs közsé g Önkormányzata Ké pviselő-testiilete az állattűáztartáson kí vüli
forrás átvé telé re é s átadására vonatkozó szabályokról szóló 3l20I4. (II.15.)
önkormanyzati rendelete (a továbbiakban: Ör.) alapján a Tördemic
Né ptáncegyüttest -8263. Badacsonytördemic, Hősök űtja I2.- egyszeri 100.000 Ft-,
azaz Szánezer forint ö sszeggel támo gatj a.

A támogatás kifizeté se egy összegben utalással törté nik az Egyűttes bankszámlája
javára.
Atámogatás cé lja: az együttes fellé pé seihez szüksé ges ruhák elké szí té sé vel kapcso-
lato s költsé  gel<hez v alő hozzájárulás.
A felhasználás határideje:2016. november 30.
Az egytittes a támogatásről2016. december 3 1-ig köteles elszámolni.
Utasí tja a polgármestert, hogy fenti támogatásról a Ké pviselő-teshilet dönté sé nek
megfelelő tartalommal kössön megállapodást az egyiittessel, ami terjedjen ki az Ör.
4. § (2) bekezdé sé ben meghatározottakra.
Utasí tja a jegyzőt, hogy a megállapodás megköté sé t követően inté zkedjen fenti ösz-
szeg kifizeté sé ről.
Utasí tja a polgármestert, hogy az elszámolás benffitásárőI, illetve annak elmaradá-
sáról számoljon be a Ké pviselő-testtiletnek.

Felelős: Gönté r Gyula polgármester
Takács Lászlőné  jegyző

Hatráridő: 2016. december 31.

g) Művé szetekVölgye Nonprofiit Kft- vel kötendő megállapodás

Gönté r Gyula polgármester: a ké pviselőkkel átné zté k a tewezetet, szerinte az önkormányzatra
vonatkozóan a tavalyinál rosszabb kondí ciók vannak benn. A megállapodás hiárom é we szólna, ami
szerinte hosszú  idő, mi törté nik akkor, ha az önkormányzat nem tudja a megállapodásban
foglaltakat teljesí teni, mert időközben rqta kí vülálló okokból változás törté nik. A tervezet szerint a
parkolási dí jból a rendezvé nyen ré szt vevőknek 50 %- kedvezmé nyt kell biztosí tani, ezt ki é s
hogyan ellenőrzt?

Kocsis Csaba ké pviselő: a parkoltatásnál is álljon ferrn a változtatás lehetősé ge, mint az
é pületekné l. A Nonprofit Kft ú gy aőja be a ké relmé t, hogy hé tvé gé n a zeneszolgáltatás időpontját 2
őrára határozza meg, hé t közben enné l rövidebb ideig lehessen zené t szolgáltatni. Ké rdezte, hogy
milyen lehetősé ge van a jegyzőnek a jogszabály betartásé ra.

Takács Lász|őné  jegyzőz jogszabályi lehetősé gké nt a jegyző figyelmezteté st alkalmazhat,vagy zq
mé ré st vé geztethet.

Kocsis Csaba ké pviselő: javasolta, hogy a testiilet fogadja el ú gy a megállapodást, ahogy a
Nonprofit Kft. ké rte a módosí tásokat.
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Horváth Ferenc alPolgármester: a,,Kü-háznál" apatkoló autók számátnem lehet megltatározni.

GÖnté r GYula Polgármester: három é vre nem szí vesen í má a|áa megállapodást, hosszú nak találja
az időt, szerinte jobb lenne csak egy é vet meghat ározni é s é vente felüliizsgár"i,'-oá".rá"ll

Ho rváth Feren c alp o l gá rmester: a terv ezetetj ónak ta!álta

Kocsis Csaba ké PviselŐ: egyeté rtett a polgármesterrel, ahárom é v lehet, hogy hosszú nak űnik, amegállaPodásban levő dolgokat keliene pontosí tani, egyeztetni Hegedűs Á!-val, ha ő egyetű ateshilet javaslatával, akkor í rják alá. A megállapoaasiket kiegé szité ssel ja:vasolta elfogadni: 1.időkorlát beemelé se zeneszolgáltatásnál, 2. párkolásnál ne kösselket a heljszí n. Azok a területek,
amiket az ÖnkormánYzat Parkolás cé ljából bé rbe ad, önkorm ányzati lakóteltek, ami lehet, hogy az
é vek során eladásra kerÜl é s akkor azt ateriletet nem tudják erre a cé lra biztosí tani. Három é v alatt
nem biztos, hogY a mostani megállapodásban meg|elölt hÓlyeken tudják biztosí tani a parkoltatást.

GÖnté r GYula Polgármester 2I órakor telefonon felhí vta Hegedűs Ágnest. Szewező telefonon
kÖzÖlte, hogY a rendezvé nY stábjának kb. 40 parkolóhelyr" T.." sztifsé ge. Termé szetesen ezt
megé rtik ha terÜlet tulajdonjogábanváItozás áll be aztnemtudják hasznosí taii. Zeneszolgáltatással
kapcsolatban közölte, hogy a ké relemben rögzí tik mikortól-meddig, mely helys zí neh,re ké lik az
engedé lyt, milyen technikákat alkalmaznak.

Ké rte a ké PviselŐket, aki a fentiekben ell,tangzott módosí tásokkal kiegé  szí tett megállapodással
egyeté rt ké zfeltartás sal jelezze.

KaPolcs kÖzsé g Önkormányzata Ké pviselő-testülete, 3 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal é s
tartózkodás né lkiil meghozta a következő

19 12016. (III.22.) Ökt. szám ű határozatot

Kapolcs k9r."g Önkormányzata Ké pviselő-testület e meg!árgyalta a
Művé szetek Völgye Nonprofit Kft-vel kötendő megállapod?s --
terv ezetet, azt a mő dosí tásokkal el fo gadj a.
ké pvi s el ő -t e s hil ete f elhatalmazza a p olgárme st ert, a me gál l ap o d ás
aláirására.

Felelős: Gönté r Gyula polgármester
Határidő: 2016. aprilis 30.

(Megáll apo dás a j e gyzőkönyv mell é kleté t ké pezi)

Tájé koztatások:

Vé dőnői szolgálattal kapcsolatos tájé koztatás

GÖnté r GYula Polgármester: Lohn Kata vé dőnőt helyettesí teni fogja a Kővágőőrsön dolgozó
vé dőnŐ, Horváth TÍ meának hí vják. Kata febru ár elejé től táppé nző van, február é s március
hónaPban FÖldiné  Sümegr Judit helyettesí tette, aki hossátávon nem vállaltau t "i}.Áiá,. 6;il;1-jé n lesz a hivatalos átadás-átvé tel a ké t vé dőnő között avezető vé dőnő is jelen lesz.

Volt postaé pület hasznosí tása

GÖnté r GYula Polgármester: elmondta, hogy megkereste egy ú j kapolcsi ingatlan tulajdonosa, aki
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a GYurcsek KarolY hé zát vásárolta meg nemré gen, szeretné  bé rbe venni hosszabb táwa a volt
PostaePÜletet, de azt,hogy milyen cé lra, nem tudj;, csak szóban beszé ltek róla.

Mohos Attila ké PviselŐ: az é pületben a közművekkel gond lesz, mert közös mé rő van, együtt vanaziflú ság1 klubbal.

Kocsis Csaba ké PviselŐ: ha Pontosan fudná, hogy milyen cé lra szeretné  bé relni az é pületet, akkortámo gatná a b é rb eadást.

Takács Lászlóné  jegYzŐ: a volt postaé pület az önkormányzatvagyonrendeleté ben nem lakás cé ljráraszolgáló helyisé gké nt szerepel.

GÖnté r GYula Polgármester: megné zté k a volt posta é s a fodrász helyisé g é pületé t is.

Mohos Attila ké pviselő: adjon be í rásos ké relmet.

Horváth Ferenc alPolgármester: MŰvé szeti Napok alatt ahelyisé g bé rleti dí ja rezsivel együtt 200ezer Ft volt.

GÖnté r GYuIa Polgármester: beszé l az é rdehJődővel é s megmondja, hogy adja be a ké relmé tí rásban.

Kapolcs 323 hrsz-u ú t engedé lyezteté se

Gönté r Gyula polgármester: a tervet engedólyeztetni kell.

Takács Lászlóné  jegyzőz Közlekedé si hatóság a UÉ iSz. módosí tása során közölte, hogy azengedé lY né llnil megé PÜlt Útra fennmaradási engedé lyt kell ké rni. Te,wező vé lemé nye szerint a93l20l2,(Y,10,)Korm.rendelet alapjánahasználÁaveátt követő ké t é v után a közlekedé si hatóságmár nem járhat el._ ,Javasolták, hogy a terv benyujtásakor ké rjük a ferrnmaradási engedé lybenyujtásától törté nő eltekinté st.

GÖnté r GYula Polgármester megkÖs zönte aré szvé telté s az ülé st 2l őra25 perckor bezárta.

K. m. f.

frffiá*,H)
jegyző


