Kapolcs közsé g Önkormán yzata Ké pviselő-testülete
8294. Kapolcs. Kossuth u. 62.
Szám: 10|1-712016.

Jegyzőkönyv
Ké szÜlt: Kapolcs közsé g Önkormányzata Ké pviselő-testtilete 20t6.jú nius t6-an
(csÜtÖrtÖkÖn) 17.00 órai 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

polgármester
alpolgármester
ké pviselő 18.25 őrátől
ké pviselő 18.20 őrátől
ké pviselő

MohosAttila
Tanácskozási joggal jelen van:
Takács Lászlőné
Korponai LászIő
Bazsó Gabriella
Hoffner Tibor
dr" Elekes Zsolt

Lakosság ré szé rőljelen van: 2
Jeg;,zőkönywezetőz
Takács Lászlőné

jegyző
Kapolcs Polgárőr Egyesület elnöke
KOSZI. munkatársa
KÖSZI" vezetője
3 02 l 2. hrsz-u ingatlan tulaj donosa
fcí

JegyZo

GÖnté r Gyula polgármester: köszöntötte a jegyzőt, ké pviselőket, a KÖSZI. munkatársait,
ingatlan tulajdonost, civil szervezet vezetőjé t. Megállapí totta, hogy a megválasztott 5
kePviselőből 3 fő jelen yatL) a testtilet határozatké pes. Ké rte a ké pviselőket, hogy a
meghí vóban szereplŐ napirendi pontok tárgyalását cseré ljé kfel, először a pályé natokról
döntsenek

KaPolcs kÖzsé g önkormányzata ké pviselő-testtilete a javaslattal egyeté rtett é s

határozathozatal né lkiil, egyhangú lag 3 igen szavazattal elfogadta az alábbi:

Napir

en

det:

1./

Vegyes, aktuális ügyek
a.) P ályé uat benyú jtása
b.) HÉ SZ" módosí tása
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Napirend:
a.) Pí ú yáaatbenffitása

Gönté r Gyula polgármester felké rte Hoffner Tibort a KÖSZI. vezetőjé t, hogy adjon
táj é ko ztatást a p áIy ázatr ől

"

Hoffner Tibor KÖSZI. vezetője elmondta, hogy a Földművelé sügyi Miniszté rium kií rta a
pá|yázatot a nemzeti é rté keké s hungarikumok gyűjté sé nek, né pszerűsí té sé nek,
megismerteté sé nek, megőrzé sé nek é s gondozásának támogatására. II. cé lterületre lehetne
páIyázní , azak az önkormányzatok bevonásával, akikné l mé g nem működik é rté ktár bizottság.
Támogatás formája vissza nem té dtendő támogatás, megpályázhatő összeg 2 millió forint,
rcQ % ftnanszirozású . A pá|yázatba be lehet vonni a már működő ifiú sági é rté kőr hálőzatot.
December 31-ig kell megvalósulni a tevókenysé get. Né gy alappillé ne é pülne a páIyázat:
Augusztus elejé n fiatalok toborzása, é rté ktí Lrfontosságának megismerteté se, 4 alkalommal,
augusztus 24-tő| augusztus 28-ig. tábor szervezé se. Tábor alatt a fiatalok lé trehozzák az
é rté ktárat, fotókat, videókat ké szí tenek,ké sz anyagot állí tanak elő. A feladatba be lehetne
vonni a Mákófalva-i fiatalokat is" Őszi vásár idejé n bemutatnák az első lé trehozott é rté ktárat.
Novemberben lenne a program lezárása. Ezt követően a ké pviselő-testtilet lé trehozhatla az
é né ktár bizottságot. Elké szí tettea finanszí rozásra vonatkozó költsé gveté st, mely apáIyánat
mellé klete. Ké rte a ké pviselők vé lemé nyé t.

Gönté r Gyula polgármester megköszönte

atájé koztatást. Javasolta apá|yázat benyú jtását.

Mohos Attila ké pviselő ké rdezte, hogy az önkormányzat felé milyen elvárások vannak?

[Ioffner Tibor XÖSZI" vezetője elrnondta, hogy az önkormányzat fele az az elvlrás, hogy a
program vé gé relé tre kell hozni az é rté ktár bizottságot.

Gönté r Gyula polgármester elmondta, hogy felvetté k a kapcsolatot a Mákófalviakkal,
ké rté kegyüttműködé si megállapodás megköté sé t.

Bazsó Gabriella KÖSZI. munkatársa elmondta, hogy 20lII. óta dolgoznak együtt Horváth
Zsolttal a Veszpré m Megyei Brtektár Bizottság elnöké vel. A települé s é rté keiismertek, jó ha
ezek összegyűjté sre kerülnek. Kötődé s alakul ki a fiatalok é s idősek között.
Mohos Attila ké pviselő elmondta, ha jól ffii ez egy eszmei anyag, nem tárgyi.

Gönté r Gyula polgármester ké rte a ké pviselőket, aki egyeté rt a pályázat benyú jtásával
ké z feltartás

s

al j elezze :

Ké pviselő-testület egyhangú lag, 3 igen szavazattal megltozta az a|ábbi
40t2lt6"(Yl.16.1Ökt.sz. h a t á r o z a t a t
Kapolcs közsé g Önkormányzata Ké pviselő-testtilete a HUNG-2016. II.
cé lterület kereté ben pályánatotnyú jt be,,Kapolcs é rté ktárlé trehozása a fiatalok
bevonásával" cí mmel.
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Ké pviselő-tesület felhatalmaz za a polgármestert, a Taliándörögdi É rté ktár
Bizottság együttműködé sé vel é s a Pannon Ifiú sági É rtekOr Hálőzatfiataljainak
bevonásával a pály ánatot előké szí tse é s benyú j tsa,
Az igé nyelt támogatás összege: 2.000.000.-ft., melyhez önré sz biztosí tása nem
szüksé ges
Felelős: Gönté r Gyula polgármester
Határidő: 20l6.jú nius 20.

Gönté r Gyula polgármester elmondta, hogy megjelent a KEHOP-5.4.1 kódszé tmú pályánat,
az energiatudatos gondolkodást é s é letmódot elősegí tő, helyi szereplőket elé rő
szemlé letformálás megvalósí tására. Felké rte Hoffner Tibort ismertesse az elké pzelé seket.

Hoffner Tibor elmondta, hogy az Ifiú sági Né pftí iskola kapcsán azt vállaltí k, hogy
Taliándörögd, Kapolcs, Vigántpetend települé sek együtt gondolkodnak. A lakosság figyelmé t
fel kell hí vni a környezettudatosságra, a megú juló energiákra. 5-20 millió forint vissza nem

té dtendő támogatásra lehetne pé lyázni" Rendezvé nyekkel becsatlakozhatnának

a

szemlé letformálásba. Beszé ltek a nagyvázsonyi pályí natirőval, kb. 500-800 e ft-ba kerülne a
páIyázatí rás. A pályánatot jú lius 4-ig kell beadni. Ha módosí tanak a határidőn akkor lehet,
hogy fel tudják vállalni a pályázat í rást a KÖSZI. Javasolta, a 3 települé s gondolkodjon
egyutt apáIyázaton.

Gönté r Gyula polgármester megköszönte

atájé koztatást, dönté st ké sőbb hoznak.

Hoffner Tibor é s munkatársa elhagyta az ülé stermet.

Gönté r Gyula polgárnrester elmondta, hogy az utak felú jí tására benyú jtott pályázathoz
hiánypótlást ktildtek. Nem tudjuk biztosí tani a Kapolcs 136, 232, 73, 19, 84, 47, 361 hrsz-u
utakhoz a tervezői nyilatkozatot, ezé rt javasolták a hatátozatot visszavonni. Pályazatt
kií rásnak a Kapolcs 104 hrsz-u közut felel meg, ezé rt ana vonatkozólag lehet beadni a

pályí zatot.

Ké pviselők a javaslattal egyeté rtettek, é s egyhangvlag, 3 igen szavazattal megllozták az
alábbi:
41 t 201 6 "(YI.

1

6.)

Ökt. sz.

határ ozatat

Kapolcs közsé g Onkormányzata Ké pviselő-testtilete a Magyarország 2016.
é vi központi költsé gveté sé ről szőIő 2015. é vi C. törvé ny 3. mellé klet c) pont
szerinti az önkormányzatí feladatellátást szolgáló fejleszté s támogatása
igé nybevé telé rehozott 3T2arc.(V25.)Okt,sz. határozatát visszavonj a.
Ké pviselő-testtilet í elhatalmazza

a

megté telé re.

Felelős

:

Gönté r Gyula polgármester

Határidő: Azonnal

polgitrmestert,

a szüksé ges inté zkedé s

Gönté r Gyula polgármester elmondta, hogy a Kapolcs 104 hrsz-u ú tra vonatkozőIag ké rt ú j
költsé gveté st. A fcí té ré s temetőközvezetőkőzűt felú jí tása6.17I.477.-ft-ba kerülne. Ké rte a
ké pviselők vé lemé nyé t,j avaslatát"
Mohos Attila ké pviselő kevé snek taláIta a főté r é s temetőú tra ké szí tettköltsé gveté s összegé t.

Gönté r Gyula polgármester elmondta, hogy előző páIyazatban is ez az összeg szerepelt.
Ké rte a ké pviselők a határozat teruezet elfogadására.
Ké pvi s elő

-

te

sttil et

e

gyhan

gú 1 a g,

3 i gen szav azattal me gho zta az a|í hbt;

42t20l6.(VI.16.) Ökt. sz. h a t á r o z a t o t

Kapolcs közsé g Önkormányzata Ké pviselő-testtilete pályázatot nyú jt be a
Magyarország2016. é vi központi költsé gveté sről sző|ő 2015. é vi C. törvé ny
3. mellé klet II. 3. c) pont szerinti önkormányzati feladatellátást szolgálő
fej

leszté s támogatásának igé nybevé telé re.

Kapolcs 104 hrsz-ú belterületi ú t
felú jí tásának teljes költsé ge bruttó 6.171.477,- Ft. A támogatás mé rté ke85 oÁ,
azaz 5.245.755,- Ft. Az önkormányzat által biztosí tandó önerő nagyságaI5oÁ,

Az önkormányzat által ké rt ajánlat alapján

a

azaz925.722,- Ft.

Eredmé nyes pé lyázat eseté n Kapolcs közsé g Önkormányzata Ké pviselőtesttilete váIlalja, hogy a támogatásból megvalósult beruházást a berubázás
megvalósí tásától számí tott 10 é vig az eredett rendelteté sé nekmegfelelően - a
működteté sre vonatkoző hatályos jogszabályok betartásával - hasznosí tja, a
feladat-ellátási helyet nem szünteti meg é s nem adja át az í nté zmé ny
fenntartói jogát nem állami fenntartó ré szé re,kivé ve, ha - települé si
önkormányzat rende|eten kí vüli - jogszabáIyváItozásból adódóan váItozlk az
í nté zmé nyfenntartój

a"

F'elelős: Gönté r Gyula
polgármester

Határidő: Azonnal
b.)

HBSZ. módosí tása

Gönté r Gyula polgármester üdvözölte

Elekes Zsolt urat,
tulajdonosa. Ké rte ismertesse elké pzelé seit.
dr"

ah,t

a30212. hrsz-u ingatlan

Ő győgyszeré sz, de szeretne vendé glátással foglalkozni, igy
jutott el Kapolcsra. Kempinget szeretne lé tre hozni, egy magasabb szí nvonalú ellátást
biztosí tani. 6 bungalót é pí tene, mellette lenné nek sátrak is. a gÉ SZ. aIaplán területe a
falusias lakóteniletbe tartozlk, ezé rt nem engedé lyezett a bungaló epí té se.Ké rte a telké t
dr. Elekes Zsolt elmondta, hogy

átsorolni, bemutatta a látványterveket.

Mohos Attila ké pviselő ké rdezte, hogy egy bungaló hány fős?
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dr.Elekes Zsolt elmondta, hogy egy bungalőba 4 ftí kenil elhelyezé sre, 40 sátorhely kapacitás
van a telken, ami 6400 m2 nagyságu. Egy sátornál 2,5 fővelr lehet számolni. Májustól
szeptemberig törtónne az izemelé s.

Horváth Csongor elmondta, hogy Ő szomszé dja a lé tesí tendő Kempingnek. Azé rt vásárolta
az ingatlant mert nyugodt környezetet szeretne biztosí tani 3 gyermeké nek. Falusias
lakókörnyezetet,

de pedig üdülő övezetet.

Mohos Attila ké pviselő ké rdezte dr. Elekes Zsoltot, hogy felmé rte-e, hogy a kemping
mennyire terheli meg a közműveket?

dr. Elekes Zsolt elmondta, hogy a ví z szo|gá|tatőjáná| van ké relme, beftzette a 600 e ft.
közműfejleszté si hozzájarulást, a csatorna a telken van, a villany igé nye 3 x 25 amper, mely a
szolgáltató szinté n biztosí t. Csú csidőszak a művé szeti napok alatt lesz. Művé szeti napokon
kí vül más vendé gkör fogja igé nybe venni a kempinget.
Gönté r Gyula polgármester elmondta, hogy szomorú , hogy a falu ide jutott. A fiatalok
elvándorolnak, nem lehet telket kialakí tani, nem biztos, hogy ez a váItozás jó. Hoznak egy
dönté st, amit vé lemé nyeszerint további ké ré sekkövetnek. Nem biztos, hogy ez egy rossz
dolog, de megnövekszik a zaj, amivel a művé szeti napok alatt is sokat kell foglalkozni.
Javasolta, hogy ké relmező egyeztessen a szomszé dokkal, a katasztrófavé delemmel.

Horváth Csongor szomszé d elmondta, hogy az ú t keskeny, ké t autó mé g kerülni sem tudja
egymást. Nem a 10 naptól tart, elindul egy folyamat, tticsök hangja helyett mást kell
hallgatnia. Ez egy kegyelemdöfé s lenne, ha módosí t anák a HÉ SZ-t.
dr" Elekes Zsolt ingatlan tulajdonos elmondta, hogy más lehetősé ge nincs a falunak mint a
turizmus. Jobb ha magasabb szí nvonalú szolgáltatást biztosí t, kulturáltabb körülmé nyeket hoz
lé tre.

Horváth Ferenc alpolgármester elmondta, hogy a ké pviselő{esttiletbőL 2 fő hiányzik,
kí váncsi az Ő vé |emé nyükre is"
Gönté r Gyula polgármester egyeté rí ettaz alpolgármesterrel, ezé rt javasolta a dönté st
elhalasztani.

Kocsis Csaba ké pviselő 18,20 órakor megé rkezett.
Kocsis Csaba ké pviselő ké rdezte dr" Elekes Zsoltot,hogy előzetesen egyeztetett-e anemzeti
parkkal? Problé mát vet fel a szűk utca, tudomása szerint gond van a közművekkel is, nincs
mindig rendes ví znyomás. Abungalós törté net neki szí npatikus.
Dobosi Ferenc ké pviselő 18,25 órakor megé rkezett.
dr. Elekes Zsolt ingatlan tulajdonos elmondta, hogy a művé szeti napok alatt is közlekednek
az emberek, ha nem napok alatt törté nik a közlekedé s nem fog plusz terhet jelenteni. A
szolgáltatók kiadtrák a hozzájárulásukat a közművek biztosí tásához. Egy szemé lyre 50 liter
ví zzel számolnak, 3,5 m3/nap lehet a ví zfogyasztás.
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Kocsis Csaba ké pviselő javasolta, hogy beszé ljenek a települé stervezőve|, é s ké t hé ten belül
döntsenek a HESZ. módosí tásában,
dr. Elekes Zsolt elhagyta az ülé stermet.

Gönté r Gyula polgármester elmondta, hogy Baloghné Varga Krisztina elké szí tettea minta
póldányokat a települé s jelké peinek hasznáIatáről, Tollat, é s zsebnoteszt kí ván é rté kesí teni.
A helyi cí mer é s zászló alapí tásáről é s használatárő| szőlő 5l1992.(Vl.13.)önkormányzati
rendelet kimondja, hogy a cí mer használatáé rt gyártási é s forgalmazási dijat kell fizetni.A dí j
megállapitása törté nhet egy összegben, é vi átalány formájában, vagy az elé rt rárbevé tel
arányé han. Az é rbevé tel után megállapí tható dí j mórté ke az é ves árbevé tel 0,I %o-a, de
legkevesebb 1000.-ft.
Atruházott hatáskörben

a

ké relemről a polgármester dönt.

Kocsis Csaba ké pviselő javasolta, hogy kiilsősök ré szé remás dí jszabás legyen.
Gönté r Gyula polgármester elmondta, hogy a jelké p használatának engedé lyezé sé tké rte
Fórizs Lajos is. Tájé koztatni fogja a jogszabá|yi előí rásokról.
Megköszönte

a

ké pviselők megjelené sé t é s azilé st19,30 órako rbezárta.

k.m.f.t.
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