
Kapolcs község Onkormányzata Képviselő-testülete
8294. Kapolcs, Kossuth u. 62.
Szám: 33-412017.

Jegyzőkönyv

Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testtilete 2017. március 28-arL(kedden)
7 }a őraí kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános ülésről

Az ülés helye: Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal Monostorapáti, Petőfi u.123.

Jelen vannak:
Göntér Gyula polgármester
Horváth Ferenc alpolgármester
Kocsis Csaba képviselő

Távolmaradását előzetesen bejelentette:

Dobosi Ferenc képviselő
Mohos Attila képviselő

Tanácskozási joggal jelen van:

Takács Lászlóné jegyző

Jegyzőkönyvvezető:

Takács Lász|őné jegyző

Göntór Gyula polgármester: köszöntötte a jegyzőt, képviselőket. Megállapította, hogy a
megláIasztott 5 ftépviselőből 3 ftí jelen yafi) a testíilet határozatképes. Kérte a képviselŐket,
hogy a meghívóban szereplő napirendi pontok tárgya|ásával értsenek egyet, aztfogadlák el.

Képviselő-testtilet egyhangulag,határozatltozatal nélkiil elfogadta az alábbi:

N a p i r e n d e t : l./ Vegyes, aktuális ügyek
a. )EF OP. p áIy ázathoz csatlakozás
b.)Hátrányos helyzehí gyermekek nyári táboro zásáűtoz támogatás
c, )Bölcsődei ellátásra feladat-ellát ási szerző dés ho sszabbítása
d. ) S zaszkó B enedek kapolcsi lako s telekv ásárlása

Előadó: Göntér Gyula polgármester

a. )EF OP. pály éaathoz csatlakozás

Göntér Gyula polgármester elmondta, hogy megkereste Nagyvázsony polgármestere és

felajánlotta, hogy csatlakozzanak az EFOP. pályézathoz. Pályázatban részt vesz
Nagyvázsonyon kívül Badacsonytomaj, Mencshely, Pula. A pályáaat célja humán
szolgáltatások fejlesztése. Kapolcsról 1 főt foglalkoztatnának 2 éven keresztíil,
közalkalmazotti jogviszonyban. A szükséges adatokat megadták. Apályazatírás költségébő| a
két nagyobb település 150-150 ezer forintotvállalt, a kisebb településeknek 45 e ft-tal kellene
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hozzájarulni a költségekhez. Nyertes páIyázat esetén apályÍnatíró sikerdíjban részesÜl, melY

elszámolhat ő a p iúy ízatb an.

Takács Lászlóné jegyző elmondta, hogy Monostorapáti Tapolcához csatlakozott. APáIYázat

cé|ja a hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztathatóságának nÖvelése, egészségtudatosság

fejíesztése, szünidei- gy".rrr.kétkezetéshez kapcsolódóan programok szervezése, helYi

nJmzetiségek zenet éJ kulturális rendezvényeinek támogatása. Kapolcson lehetne a

ci gínyzenét új raél e s zteni,

Göntér Gyula polgármester megköszönte atájékoztatást és kérte a kéPviselŐk véleménYét,

hozzászőIását.

Kocsis Csaba képviselő támogatta a pá|yázathoz való csatlakozást. Kérte konkrét

elképzel ések véleményezésének lehetősét"

Göntér Gyula polgármester elmondta, amennyiben küldik az anyagot, azt átbeszé|lk-

Kérte a képviselőket, aki egyetért a páIyínat benyújtásával, csatlakozássa| kézfeltartással

j elezze. Ismertette a hatát ozat tervezetet.

Képvi s el ő -testü et e gyhan gú1 a g, 3 i gen szay azattal me gho zta az a|ábbi:.

34t2017.(I|r.28.1Ökt.sz. h a t á r o z a t o t

Kapolcs köz ség Önkormányzata Képvi selő-test{il et e e gy etért. azzal, ho gY az

önkormányzat csatlakozzon Nagyvázsony kÖzség OnkormánYzata

konzorciunrvezetésével az Emberi Erőfonás Fejlesztési Operatív Program

(EFop) keretében közzétett,,Humán szolgáltatások fejlesztése térségi

szemlóletben" című EFOP 1.5.2-16 kódszámú felhívásra ,,Humán

.szolgéltatások fejlesztése Nagyvázsony,Badacsonytomaj, Pula, MencshelY,

Kapolcs településeken,, című pály áaathoz,

Képviselő-testiilet felhatalmaz za a po\gfumestert a konzorciumi szerződés

aláirására.

Felelős: Göntér Gyrla polgármester

Határidő: 2aI7. március 31.

b.)Hátranyos helyzettí gyermekek nyári tábor ozásához támogatás

Göntér Gyula polgármester elmondta, hogy megkereste a Balaton-felvidéki Szociális,

Gyermekjólé;1_ é;Hilzíorvosi Ügyeleti Szolgálat és kérte, hogy az önkormányzat támogassa a

nát anyos helyzettí gyermekek nyári taborozását. Elmúlt évben strandra vitték a gyermekeket,

megnézték a 
-Szigligóti 

várat. Nem pénzbeni támogatást javasol a falugondnoki autót lehetne

biztosítani, alkalomszeníen,

Képviselők a javaslattal egyetértettek és egyhangúlag, 3 igen szavazattd, meghozták az a|ábbÍ:.



35l2016.(Ill.28.)Ökt.sz. h a t á r o z a t o t

§anolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja a Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi úv"i"ii SzolgáIat áltatszervezendő hátrányos helyzetű gyermekek Áyari programjainak
lebonyolítását. Az önkormányzat villílja a falugondnán autoval tör.ténőszállítását a gyermekeknek, előre jelzett igeny aUpjan,

képviselő-testület utasída a jegyzőt,hogy enől kérelmezőt táj ékoztassa.

Felelős: Tákács Lászlőné jegyző

Hataridő: 2017. április 10.

c.)Bölcsődei ellátásra feladat-ellát ási szerződ,és hosszabbítása

GÖntér GYula Polgármester elmondta, hogy 2016. április 1. napján egy éves feladat-ellátásiszerződést kÖtÖttek a Nagyvázsonyi.}víesevár óvoda- és Bölcsöáéa" 1íia gyermekek ellátásaérdek_ében a Nagyvázsony község Önkormányzatával, kérték a szerződés a feladat-ellátásiszeruődés meghosszabbítását. Községből 4 óvodás, és 2 bölcsődés gyermek jár azintézménYbe, Javasolta további egy évr! meghosszauuit""i a feladat-el látási szerződést.

képviselő-testület egyhangúlag, 3 igen szavazattal meghozía az alábbi:

3612017. (III.28.) Ökt. szám ű határozatot

Kapolcs kÖzség Önkormányzata Képviselő-testül ete 2016. április 11-énkélt feladat-ellátási 
_ 

szerződés 3, ponda.. atapján további egy évremeghosszabbítja Nagyvázsony ktiziég öntoáanyrátiuul az óvodai,bölcsődei ellátás biztosítása érdekében a felad,ai-ellátási szerződést.
KéPviselŐ-testÜlet kéri az intézmény fenntartóját, hogy 2017. április l-től2018- áPrilis l-ig biztosítsa Kapolcs kc;zségbői u-Nug"f"áo.yi MesevarÓvoda és Bölcsóde -829L Nalyvázsó p.ton ,r. iá.- intézménybe járő
gyermekek ellátását.

KéPviselŐ-testÜlet megbízza a polgármestert, hogy a testület döntéséről afenntartót tájékoztassa és felhatal^űrua módosíto tt szerződés aláfuására.

Felelós: Göntér Gyula polgármester

Határidő: 2017 . március 3 1 .

d. ) Szaszkó Benedek kapolcsi lakos telekvásárlása

Göntér Gyula polgármester ismeftette
lakos telekvásárlás iránti kérelmét. kérte

Szaszkő Benedek Kapolcs, Kossuth u.72.sz. alatti
í6/6 hrsz-u ingatlanra vevőként történő kijelölését.
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Előzetesen kért 16118. hrsz-u ingatlan vételétől eláll. Javasolta kijelölni vevőnek, a telek
vételára 800.-ftlm2, a telek nagysága 1000 m2, így 800.000.-ft. a csatorna érdekeltségi
hozzájárulás 204.000.-ft. összesen: 1.04.000.-ft. Négy éves beépítési kötelezettséget javasol
előími.

Képviselők a javaslattal egyetértettek, és egyhangúlag, 3 igen szavazattal meSlozták az
alabbi:

37 t2011 " (ilI.2S") Ökt" szám ű batározatot

Kapolcs község Önkormányzata Képviselő -testiilete me gtárgyalta S zaszkó
Benedek Kapolcs, Kossuth u. 12. szám alatti lakos lakótelek vétele iránti
kérelmét és a következő döntést hozta;
Kapoles 1616"btsz.-ú 1000 m2 nagysá,gu lakótelket értékesíti Szaszkó
Benedek Kapolcs, Kossuth u.I2.sz. alatti lakos részére Il1 arányban.
A vételár: 1000 m2 x 800 Ft: 800,00,-Ft és a csatorna érdekeltségi
hozzájrárulás 204.000,-Ft összesen: 1.04.000 .-ft.azaz Egymillió-négyezer
forint.
Vevő a véte|ítrat az adás-vételi szerződésben foglaltak alapján egy
összegben fizetik be az önkormányzat számlájára, szerződés alűrásával
egyidejűleg.

Az önkormányzat 4 éves beépítési kötelezettséget ir elő, melynek
biztosítására elidegenítési és terhelési tilalmat jegyeztet be a kapolcsi |616.

hrsz.-ú ingatlanra. A vételár kifizetése után kerül az ingatlan a vevő
tulajdonába.

Képviselő-testíilet meg§ízza a polgármestert az adás-vételi szerződés
aláírására.

' 
Felelős: Göntér Gyula polgármester

Határidő: 20T7. április 10.

Göntér Gyula polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy a volt íodrász üzletben át kell
alakítani a villanyhálőzatot. Ennek költsége várhatőan 99.085.-ft. lesz.

Kocsis Csaba képviselő javasolta, hogy Kapolcs Főtér és kastélyudvar kertépítészeti
tervezési feladataira kérjenek árajánlatot a Pagony Kft. Budapest, Lépték-Terv Tájépítész
Iroda Kft" Budapest, Forma Zrt"Keszthely cégektől. (koncepciós terv, költségvetés)

Göntér Gyula polgármester megköszönte a képviselők megjelenését és az ülést 8,15 órakor
bezárta"
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Takács Lászlőné'
jeswőpolgánnester

k.m.f.


