Kapolcs község On ko rmá ny zata Képviselő-testülete
8294. Kanolcs, Kossuth u. 62.
Szám: 33-7l20I7.

Jegyzőkönyv

Készült: Kapolcs község ÖnkormányzataKépviselő-testülete által 20t7. május I6-án
(kedden) 1 8.00 órai kezdettel megtartott közmeghallgatásról.

Az ülés helye: Fahlház Kapolcs, Kossuth u.62.
Jelen vannak:

Göntér Gyula
Horváth Ferenc
Dobosi Ferenc
Kocsis Csaba
Mohos Attila

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal jelen van:

Lászlőné
Molnár Lászlőné
Korponai LászIő
Takács

Jegyzőkönywezetőz
Takács

Lászlőné

jegyző
főelőadó
polgarőr egyesület elnöke

jegyző

Lakosság részérőljelen van: 8 fő

a

jegyzőt, képviselőket., lakosság részéről
megjelent választőpolgárokat. Megállapította, hogy a megválasztott 5 képviselőből mind az
5 fő jelen van) atestületi ülés hatarozatképes.

Göntér Gyula .polgármester: köszöntette

Kérte a képviselőket, hogy a meghívóban szereplő napirendi pont tárgyalásával értsenek
egyet, aztfogadjákeI.

A

képviselő-testület egyhangúlag 5 igen szavazattal, határozathozatal nélkül elfogadta az
alábbi:

Napirendet:

1./

Kapolcs község Önkormanyzaía 2016. évi költségvetésének
zárszámadásaról beszámoló. Táj éko ztatő a 20

17 .

évi elképzelésekről.

Előadó Göntér Glula polgármester
:

Napirend:
Göntér Gyula polgármester ismertette a20I6. évi költségvetés zárszámadásarŐl szóló
beszámolót.

2
2017 . évről elmondía, hogy sok pályazatot nyújtottak be, pályénatok kiértékelése
folyamatban
van. Adtak be PálYazatot az orvosi rendelő bővítéséré,védőnői szolgálat elheiyezésére.
Turisztikai Pályánaton indult Vigántpetend, Kapolcs, Taliándörögd
, Monosto rapáti és

Hegyesd.

KÖzlekedésfejlesztésiPáIyéuaton Vigántpetend, Kapolcs, és Monostorapáti, Nagyvázsony
Nagyváz s o ny g e s ztors ágáv al. Nap e em p ark l étreh o zás én a p ály aztak.
GéPbeszetzés, kÜlterÜleti utak karbantaríása érdekében kcji<isen pályaztakTaliándörögd
és
VigántPetend kÖzséggel. 10 millió 720 e ft-ot költöttek utak felitlítására, melyet
szeretnének
azidén is folytatni.
JÓ hír. Hétvégéna megyei közgyúlés alelnöke jelképesen átadta a támogatásokról szóló
információs táblát. A település közel félmilliárd forinthoz jut pályazati foná keretében.
Az
orvosi rendelŐ bővítésére28.785.42l-ft. kapnak. Turisztikai paty-utkeretében létrehozzák
a
Malmok VÖlgye látogatő központot, megépítika malomkereket, zsilipet, interaktív táblák
kerÜlnek elhelyezésre, Felújításrakerülnek a túra útvonalak. Vigántpeten den az őrtorony
megéPÍtéseszerepel, ami már kész is. Hegyesden avérnáltörténik fejlesztés.
1

KÖzlekedésfejlesztési pályázat a 77-es főközlekedési utat érinti, Nagyvázsonytól indul,
kÖrforgalom, forgalomlassító, járdasziget kerül kiépítésre,sebességmeio
Á
"tn.ryezésre.
Pontos részleteket még egyeztetni kell, mivel kevesebb támogatási kaptak,
mint amit a
PálYázatban megfogalmaztak. Van esély arra is, hogy a faluközporrt a kastély megszépüljön a
világÖrÖkség keretében. Felmértéka faluközpontot, tanulmrányterv késztii rrogy tesouu
a
pályázatokon sikeresen tudjanak részt venni.

Kéfte a jelenlévőket, szíveskedjenek kérdéseiket,hozzászőlásukat megtenni.

Lajos

kérdezte, hogy a pályázaíot<ról konkrét döntés van-e, vagy csak elvi, a
megvalósításának
ütemezése hogy alakul. Pályazati pénzekből *.kkoru összeg az
PálYázatok
EU-s pénz, mennyi az állami pénz?

NagY

GÖntér GYula polgármester, hogy még nem érkezettmeg a támogatási szeruődés,de biztos
aPáIYázattámogatása. Nem tudja a pályazatitámogatás megosztását, de a páIyázat 100 %-os
ftnanszírozásű.

Szakonyi Jánosné kérdezte, hogy mit mértek az iskola előtt? Útfelújítás lesz, mert az Ő
utcájukat is meg kellene csinálni.

Göntér Gyula polgármester elmondta, hogy a faluközpontra készíteneklátvány tervet.
Szeretnének minden utcát felúj ítani. P ály ánatot adta be a Temető utca, Kalapos híd mellett

lévő szakas z javítására.

Kocsis Csaba képviselő elmondta, hogy azért mértek a faluközpontban mivel a szinteket
hatátozták meg. Minden kis közt le akamak aszfaltozni, de ezek a munkák későbbre
sorolódtak.

Szakonyi Jánosné elmondta, hogy az utcrákból és kertekbőI is avíz a közterületre folyik. Azt

meg kell oldani.

Sikos Kálmán kérdezte, hogy Ő .előttiik lévő területre történő járdaépítésbent van-e

a

Projektbe, a fi,ivön kell kOzlekedni. Úgy halotta, hogy a művészeti nápok ututt ukapolcsiaknak
is kell ftzeíni, nem lesz ingyenes belépő.

Göntér Gyula polgármester elmondta, hogy nincs tudomása arről, hogy változástterveznek,
a kapolcsi lakosok lakcímkártyával ingyen megnézhették a programokat. Nem tervezik járda

építését.

Nagy Lajos kérdezte, ha átkerül a védőnő az orvosi rendelőbe mi lesz az épilettel, Égető
gond az épület kihasználtsága, a tornaterem ablakai is cserére szorulna. Azokai az épiletáket
amiket nem használnak értékesítenikellene. Kérdezte, hogy az orvos lakás felújításais
szerepel a pály éuatban?

Szakonyi Jánosné kérdezte, hogy a gyógyszertár marud-e arégi helyén?

Göntér Gyula polgármester elmondta, hogy az orvos lakás felújítása nem szerepel

páIyéuati célok között.

Nincs eldöntve, hogy a győgyszertárralmilesz.

a

Kocsis Csaba képviselő a testület ingatlan hasznosítási tervet kíván kidolgozni. Megnézik mi
az arrit lehet hasznosítani, mi az amit értékesítenikellene. TOP. pá|yázatok megjelennek
akkor lehet a középületeknél a felújítást elvégezni.

Sikos Kálmán kérte az önkormányzatot,
gödrök

vannak,

hogy a Sárféba vezető utat murvéu:zák meg, nagy

Nagy Lajos kérdezte, hogy a páIyazatokközbeszerzés kötelesek-e?
Takács Lász|őné jegyző elmondta, hogy valamennyi pályazatközbeszerzés köteles.

Göntér Gyula polgármester megköszőnte

a megjelenést és a

közmeghallgatást 19 órakor

bezárta.

k.m.f.
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