
Kapolcs község Önkormán yzata Képviselő-testülete
8294. Kapolcs, Kossuth u. 62.
Szám: 33-5/2017.

J"gyzőkönyv
KészÜlt: KaPolcs kÖzség ÖnkormányzataKépviselőtestületének 2017.április 19-én

(szerdán) 19 Őra 30 perckor megkezdett rendes nyilviános testüieti ülésén.

Az üIés helye : Monostorapáti I(özös Önkormán yzati Hiv atal Tanácsterme
8296 Monostorapáti, Petőfi u.l23.

Jelen vannak:
Göntér Gyula
Horváth Ferenc
Dobosi Ferenc
kocsis csaba

Távolmaradását előzetesen bejelentette:

Mohos Attila

Tanácskozási joggal jelen van:

Takács Lászlőné

Jegyzőkönyvvezető:

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő

képviselő

jegyző

Domonkos Istvanné

GÖntér GYula Polgármester köszöntötte a megjelenteket, Megállapította, hogy a képviselő-
testÜlet határozatképes, mivel 4 tag jelen van az 5 tagú kópvisJő-testtiletből. ilajd ismertette
a naPirendi Pontokat és felkérte a képviselőket a napirendipontok vélemény ezésére, Javaslat,
véleménY hiánYaban felkérte a tagokat kézfeltartással jelezzék, amennyiben egyetértenek a
napirendi pontokkal.

KaPolcs kÖzség Önkormrányzatának Képviselő-testület 4 igen szavazattal hatérozathozatal
nélkül elfogadta az alábbi:

Napirendet:1./Vegyes,aktuálisügyek ')

a.) Kapolcs FŐ tér és kastélyudvar kertépítészetitervezési feladataira
érkezett áraj ránlatok elbír álása

b. ) Ve szprém F ő e gyh á zme gy ei Kar itász télmo gatási kére lme
c.) Önkormányzati feladatellátást szolgáló }ejlesztések 2017. évi

támogatása (704,206, 7I4 hrsz-u utcák felújítása)

Előadó: Göntér Gyula polgármester

a.) KaPolcs FŐ tér és kastélyudvar kertépítészeti tervezési feladataira megérkezett
ár ajánlatok elb írálás a

GÖntér GYula polgármester ismertette a Kapolcs Főtér és kastélyudvar kertépítészeti
koncepcióterv elkészítésére benyújtott arulánlatokat. Vóleménye szórint a pagony Kft.
énajánlata a legjobb, amelyet a legkedvezőbb összegű bruttó 1.143.000.- Ft-os vállátasi ailat



z

indokolt, a Forma Zrt I.524.000 Ft és a Lépték Terv_ §ft. 1-460.500.- Ft összegú áralán'atáva.

szemben. Hozzittette tapasztalatoo ló;";,j au 4a s_zakszerú munkájukat, ami szintén

mellettük srol. t.meit"iőu rugo.y Kft.^áit"i megküldött Tervezési szerződést és javasolta'

annak elfogadását, hogy a képviselő-testtilet felhátaimazza a tervező cégge' valÓ szerződés

megkötésére.

Kocsis Csab4 képviselő talékoztatÁa jelenlévőke|lrogy ha a képviselő_testület elfogadja a

polgármester;avastatát, a pagony Kí: il* április 2O_ái, a holnapi napon Kapolcsra jönne a

ir"irOJe, aláírásaés táj ékoztatás célj ából,

Takács Lászlóné jegyzőell9ndt1 hogy a tervezési szerződés számára nem ismert' mivel

hozzá nem érkezeti meg. Hozztielte- most átnézve a szerződést megfelelőnek ta'áIla'

hangsúiyozta uooJ ó;á, mindenre r é"rer" kiterjedő felülvizsgálatára tÖbb időre lenne

szüksége. riemelü 
-h;; 

" 
kepviseto-testiitet tagiái előtt ismert a tervezési szerződés és

amennyiben "gv",en"ri.t, 
annak iurtur,,,auui természetesen elfogadásra kerÜlhet a

polgármest", f.lt uialm *aáu u ,r"rrődi, aláírására. A te;ezéSi szerzőáés 3. pontja rÖgzítÍ'

hogy a közmú_ e. r.á"r"r..aési tervek .rr,e"i,e,enek díját,a tervezési díj nem tarta''mazza,

Kocsis Csaba képviselő a felmerülő közmű- és közlekedési terv elkészítésének díjával

kapcsolatorurr.r,,'ár,áiu, hogy ^pily;";;;;epció 
keretében valÓsul meg' amelY tarta|mazza

az em|ítettdíjat és apáIyázatr<elete!91 re szráiorrás.HozzáÍeÍte ki ke'l dolgozni a koncepciót

részleteiben is, ameiy több részböl áli;i;;ühk kiemelte a geodéziai felmérést ' az alaprqzot'

parkoló látványervéi és termés""t"reri u r.t i,.egrr"tést. Foósnak tartja' hogy a tervezés és a

költségvetés összhangban legyen, r,ogv 
" ""giaosítás 

a költségvetéshez ígazodjon, azaz a

költségvetés tartható le gyen,

GöntérGyulapolgarmester^kérteaképviselőtestülettagiaitkézfeltartássaljelezzék,
amennyiber, "gyiteienek 

a pagony rt-rrór történő szerződés megkÖtésével és a}'thoz a

;;Úáril*r rJÍt,utut", azáséirtoz a szerződés aláírásával,

Kapolcs község önkormány zaténak Képviselő_testülete egyhangúlag, 4 igen szavazatíal,

elfó gadta az a|ábbi határ ozatot"

42t2017.(IV.19,) Ökt, számú határ ozatot

Kapolcs község Önkormany iata ,Képviselő-testülete 
a

,,Kapolcs Fő tér e, i,""efidvar kertépitészeti tervezési

feladatairaáraján?atkéiése''tárgyábanbeérkezett
áraiánlatok közül ragony iei: í: í,íépítész, 

Kft"(l l l l

ilö;;;.,B;nor gerá ű 34. lil/3.) áraján\atát elfogadja.

Megbízzaa polgármestert, hogy tervel9si szerződést kössön

afentmegnevezett"jgg.r,óo1:'Fótéréskastélyudvar
t""epr'Z",ii tervezésGladatainak eW égzésére,

Kivitelezés munkadíj a: bruttó 1, 1 43, 000, -Ft,

Felelős: Göntér Gyula polgármester

Határidő: folyamatos
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b.) Veszp rém Főe gyh ázmegy ei Karitász tá m o gatás i kérelm e

GÖntér Gvula Polgármester tájékoztatásul elmondta, hogy a Veszprém Főegyházmegyei
Karitász kapolcsi karitász csoportját atavalyi évben 30.000-.- Ft-os támogatásban részesítette
az Önkormányzat. Javasolta akaritász2017. évitámogatásátszintén30.00-0.- Ft_os összegben,
amelYhez kérte a kéPviselők támogatását Vélemény és hozzászólás hiányában felkérle a
kéPviselŐket kézfelemeléssel jelezzék egyetértésük et a szervezet támogatásátliletően.

KaPolcs kÖzség Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúla g, 4 iget szavazattal,
elfo gadta az alábbi határ ozatot:

4312017. (IV.19.) Ökt. számú határ ozat o t

kapolcs község Önkormányzaía képviselő-testülete az
áIlamháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására
vonatkozó szabályokról szőlő 3l20I4. (II.15.)
önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ör.) alapján a
Veszprém - Főegyházmegyei Karitász (8200 Veszprém,
Vár u. 18.).- egyszeri 30.000.-Ft, azaz Harmincezer forint
összeggel támogatja,

A támogatás kilrzetése egy összegben utalással történik a
szerv ezeí bankszáml étj a j av ár a.
A támogatás célja: veszprém - Főegyhéamegyei karitász
kapolcsi karitász csoport 2017 . évi kiadásainak támog atása.
A felhaszn álás hatarideje: 20 17 . november 3 0.
A szervezet a támogatásrőI2017. december 31- ig köteles
elszámolni.

Utasítja a polgármestert, hogy fenti támogatásról a
képviselő-testület döntésének megfelelő tartalommal
kössön megállapodást a szervezettel, ami terjedjen ki az Ör.
4. § (2) bekezdésében meghatározottal<ra.
Utasída a jegyzőt, hogy a megállapodás megkötését
követően intézkedj en fenti ö s szeg ki fizeté séről.
Utasítja a polgármestert, hogy az elgzítmolás benyújtásáről,
illetve annak elmaradásáról számoljon be a Képviselő-
testületnek.

Felelős: Göntér Glula polgármester
Takács Lászlőné jegyző

Hatráridő: 2017 . december 3 1.

GÖntér Gyula polgármester tájékoztatta ajelenlévőket, hogy a Pagony Kft. április 2O-án,
csütörtökön délután érkezik Kapolcsra, amelyre falu forum megtartását szervez és kérte a
képviselők megjelenését is. Véleménye szerint a falu fórum lehetőséget biztosít arra, hogy a
Pagony Kft. részletes tájékoztatást adjon a Fő tér és kastélyudvar terveiről ós a település
lakosai feltehetik kérdéseket, valamint lehetőséget biztosít észrevételeik, ötleteik megtételére
is. Végül további vélemény, javaslat hiányában megköszönt e a részvételt és az ülést 19 őra 45
perckor bezárta.



/
c.)Önkorm ányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 2017. évi támogatása (104, 206,
114 hrsz-u utcák felújítása)

GÖntér GYula Polgármester elmondta, hogy a költségvetési törvény alapjánlehetőség van
utak felújításáta páIyazatot benyújtani. Kapolcs 104 hrsz temetőkoz, vaíámint a 206 ltsz.
Birkadomb - Petőfi utca végéiE - , & Temető utca kultűrház közötti szakasza It4 lltsz,
valamint a 206 hrsz. TŰzoltőszertártől a Kalapos hídig lenne fontos felújítani . Az árqánlat
alaPján a felújítás bruttó 9,323.460.-ft-ba kerülne, mely összeg 15 yo-átkellene biztosítani
saj át forrásként: 1 . 3 9 8. 5 20-ft -ot. Javasol ta a pály ázatot benyújtani.

KéPviselŐ-testÜlet a javaslattal egyetértett és egyhangúla g, 4 igen szavazattal meghozta az
alábbi:

44l20l7.(IV.19.) Ökt. sz. h a t á r o z a t o t

kapolcs község Önkormányzata képviselő-testülete pályazatot nffit be a
Magyarország2017. évi központi kciltségvetésről szőIő2OL6. évi XC. icirvény
3. melléklet II. 2. pont szerinti önkormányzati feladatellátást szolgáIő
fej l esztés támo gatásának i génybevételére.

Az önkormányzat általkért ajánlat alapjan a Kapolcs 104 hrsz. 206\trsz.II4
|'trsz alatí lévő belterületi utak - szakaszainak - felújításának teljes költsége
bruttó 9,323.460,- Ft. A támogatás mértéke 85 oÁ, azaz 7.924.940,- Ft. Áz
önkormrány zat által bizto sítandó önerő nagy sága I 5Yo, azaz 1 . 3 9 8. 5 2 0, - Ft.

Eredményes pályázat esetén kapolcs község Önkormányzata képviselő-
testülete váIlalja, hogy a támogatásból megvalósult beruházásí a beruházás
megvalósításától szérnított 10 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően _ a
működtetésre vonatkoző hatályos jogszabályok betartásával - hasznosítja, a
feladat-ellátási helyet nem szünteti meg és nem adja at az intézmény
fenntartói jogát nem állami fenntartó részére, kivéve, ha - települési
önkormányzat rendeleten kívüli - jogszabályváltozásból adódóan változlk az
intézmény fenntartój a.

Felelős: Göntér Gyula ,

polgármester

Határidőz Azonnal

Göntér Gyula polgármester megköszönte a képviselők megjelenését és a rendkívüli testületi
ülést 20 órakor bezárta.

K. m. f.

,í .-*L ( r
iakács iari"rla

j

jegyző


